
 

 

 

 

 

 

 

W Y B R A N E   D A N E 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2015 2016 

2015=100 
w tys. 

Pracujący (w końcu IV kwartału)  .............................................  730,5 728,3 99,7 

  w tym:    

 kobiety  ..............................................................................  367,6 376,5 102,4 

 niepełnosprawni  ................................................................  28,1 32,0 113,6 

 sektor publiczny  ...................................................................  188,8 180,8 95,8 

 sektor prywatny  ....................................................................  541,7 547,5 101,1 

Wolne miejsca pracy (w końcu IV kwartału)  ............................  3,3 4,6 137,7 

Nowo utworzone wolne miejsca pracy (w końcu IV kwartału)  0,7 1,1 171,3 

Nowo utworzone miejsca pracy (w ciągu roku)  .......................  38,7 37,3 96,5 

Zlikwidowane miejsca pracy (w ciągu roku)  .............................  22,7 19,5 86,0 

Liczba podmiotów objętych badaniem  (w IV kwartale)  ...........  45,7 45,8 100,3 
 

 

UWAGI 

 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 za-
trudnionych 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 zlikwi-
dowanych (w okresie sprawozdawczym) miejsc pracy.  
 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 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1145 z późniejszymi zmianami). 
 Informacje o podmiotach według rodzaju działalności przedstawiono w układzie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD 2007). W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy następujących sekcji: handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. W tablicach i na wykresach zasto-
sowane skróty oznaczono znakiem „∆”. 
 Szczegółowe wyjaśnienia metodyczne znajdą Państwo w publikacji GUS: Popyt na pracę w 2016 r.,  
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2016-roku,1,12.html 
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POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2016 R. 

 

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

na 31 XII 2016 r., wyniosła 728,3 tys. osób. Ponad połowa (52,0%) ogółu pracujących to pracownicy 

jednostek dużych. Firmy średnie skupiały 28,2%, natomiast małe 19,9% pracujących. Sektor prywatny 

obejmował 3/4 ogółu pracujących (75,2%). 

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

– 40,4% ogółu pracujących w tym sektorze, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20,9%, admini-

stracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 17,6%. W sektorze 

prywatnym najliczniejszą populację stanowili pracujący w jednostkach prowadzących działalność  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 34,2% ogółu oraz w handlu; naprawach pojazdów samo-

chodowych – 27,2%. 

 

 

 

 

Wśród ogółu pracujących w województwie łódzkim najliczniejszymi grupami zawodowymi, we-

dług stanu na koniec grudnia 2016 r., byli specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Liczba 

specjalistów wynosiła 141,5 tys. osób, tj. 19,4% ogółu pracujących. Specjaliści najczęściej pracowali  

w sektorze publicznym – 59,9%, głównie w edukacji (58,1 tys. osób, tj. 41,1%) oraz opiece zdrowotnej 

i pomocy społecznej (23,4 tys. osób – 16,5%). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 16,2% 

ogółu pracujących. W sektorze prywatnym pracowało 94,3% osób z tej grupy zawodowej. Większość 

robotników przemysłowych i rzemieślników (74,7 tys. osób, tj. 63,4%) zatrudniona była w przetwór-

stwie przemysłowym. Zarówno specjaliści, jak i robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy pracowali głównie 

w jednostkach dużych - odpowiednio 57,7% oraz 48,9% ogółu pracujących w danej grupie zawodo-

wej. 

Struktura pracujących według sekcji PKD 2007 
Stan w końcu IV kwartału 2016 r. 
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Najmniejszą populację wśród ogółu pracujących stanowili rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 

(0,1%), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (7,6%) oraz pracownicy przy 

pracach prostych (8,7%). 

W województwie łódzkim w końcu grudnia 2016 r. pracowało 376,5 tys. kobiet (51,7% ogółu 

pracujących), z tego 66,1% w sektorze prywatnym (odsetek mężczyzn pracujących w sektorze pry-

watnym był zdecydowanie wyższy - 84,9%).   

Ponad połowa kobiet znalazła zatrudnienie w jednostkach dużych (53,2%). Kobiety najczę-

ściej pracowały w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samo-

chodowych – 22,4% ogółu kobiet, przetwórstwie przemysłowym – 19,4% oraz edukacji – 17,4%. 

Średnio co czwarta kobieta pracowała w zawodach zaliczanych do dużej grupy zawodowej 

„specjaliści”, wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Kobiety stanowiły 71,0% spośród ogó-

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

była grupa pracownicy usług i sprzedawcy – 19,2% ogółu pracujących kobiet (67,4% spośród ogółu 

pracowników usług i sprzedawców), trzecia to pracownicy biurowi – 15,1% ogółu pracujących kobiet 

(65,8% spośród ogółu zaliczanych do tej grupy zawodowej). Wśród techników i innego średniego per-

sonelu odsetek kobiet wyniósł 11,2% (63,4% spośród ogółu tej grupy). 

 

 

 

Na koniec grudnia 2016 r. jedynie 1830 zakładów, tj. 4,0% spośród 45,8 tys. ogółu, zadekla-

rowało wolne miejsca pracy. Większość (88,7%) spośród 4,6 tys. wolnych stanowisk zaoferował sek-

Struktura pracujących według zawodów 
Stan w końcu IV kwartału 2016 r. 

WOLNE MIEJSCA PRACY  
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tor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki małe – 2,0 tys. wolnych miejsc pracy 

(43,3%). Jednostki duże miały do dyspozycji 1,7 tys. wolnych miejsc (37,5%), a średnie – 0,9 tys. 

(19,2%). 

 
 

 
Największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność 

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 22,7% ogółu, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 

17,0%, budownictwa – 14,6%, oraz zakwaterowania i gastronomii – 13,0%. 

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: operatorów maszyn i urządzeń 

(22,7% ogółu wolnych miejsc pracy), robotników przemysłowych i rzemieślników (22,5%), specjalistów 

(16,2%) oraz pracowników usług i sprzedawców (13,8%). 

 

 

 

W ciągu roku w województwie łódzkim powstało 37,3 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 3,5% 

mniej niż w roku poprzednim. Zdecydowaną większość – 33,4 tys. (tj. 89,4% ogółu) - utworzono 

w sektorze prywatnym. W jednostkach małych zostało utworzonych 17,6 tys. (tj. 47,2%) nowych 

miejsc pracy, w średnich – 10,6 tys. (28,3%), a pozostałe 9,1 tys. (24,5%) nowo utworzonych miejsc 

pracy przypadło na podmioty duże. 

Największy spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do 2015 r. wystąpił  

w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (tj. o 25,1% mniej niż w roku poprzednim), 

budownictwo (tj. o 43,6% mniej), a największy przyrost odnotowano w przetwórstwie przemysłowym 

(tj. o 17,9% więcej w skali roku) oraz pozostałej działalności usługowej (tj. o 297,4% więcej). 

 

 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  

Wolne miejsca pracy według zawodów 
Stan w końcu IV kwartału 2016 r. 
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W 2016 r. najwięcej, bo 24,9% nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysło-

wym (9,3 tys.), w handlu; naprawach pojazdów osobowych – 23,7% (8,8 tys.) oraz w budownictwie – 

9,9% (3,7 tys.). W sekcjach tych większość jednostek stanowiła własność prywatną. 

W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 

działalność w zakresie: edukacji – 1,7 tys., tj. 43,6% nowych miejsc pracy w tym sektorze, administra-

cji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 0,9 tys. (24,0%) oraz 

opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 0,6 tys. (15,3%). 

 

 

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD 2007 w 2016 r. 
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Należy zauważyć, że w ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy, znajdują się niezago-

spodarowane miejsca pracy. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. nie obsadzonych było jeszcze  

1,1 tys. nowych miejsc, głównie w budownictwie, działalności związanej z zakwaterowaniem i gastro-

nomią oraz  działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Najczęściej były one przeznaczone 

dla robotników przemysłowych i rzemieślników, specjalistów oraz pracowników biurowych. 

W 2016 r. w województwie łódzkim zlikwidowano 19,5 tys. miejsc pracy, tj. o 3,2 tys. mniej niż 

przed rokiem. Zdecydowana większość z nich (89,7%) skupiona była w sektorze prywatnym. Najwię-

cej miejsc zredukowano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojaz-

dów samochodowych – 5,5 tys., przetwórstwa przemysłowego – 4,4 tys. oraz w budownictwie – 1,8 

tys. W sektorze publicznym najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w edukacji – 0,8 tys. 

Bilans miejsc pracy w województwie łódzkim w 2016 r. wykazał, że liczba utworzonych miejsc 

przewyższała o 17,8 tys. liczbę zlikwidowanych etatów. Dodatni bilans obserwowano we wszystkich 

sekcjach.   

Bilans miejsca pracy według wybranych sekcji PKD 2007 w 2016 r. 
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Tabl. 1.  Pracujący według wybranych sekcji PKD 2007 w poszczególnych kwartałach 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 
w tys. 

OGÓŁEM ....................................................................  731,5 727,0 723,6 728,3 

 w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .................  3,1 3,1 3,0 2,9 

Przetwórstwo przemysłowe  ........................................  190,3 188,5 188,9 189,9 

Budownictwo  ..............................................................  34,2 35,9 36,6 36,2 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ ............  152,3 147,5 144,0 149,2 

Transport i gospodarka magazynowa  .........................  33,6 34,0 34,1 34,1 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .................................  15,9 15,6 15,5 16,0 

Informacja i komunikacja  ............................................  10,5 10,7 10,6 8,7 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..................  21,1 21,8 22,0 23,3 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...................................  10,1 9,7 9,7 9,9 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .......  24,4 24,4 24,5 24,8 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ...............  33,2 34,7 32,6 31,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ................  31,9 32,6 32,6 31,8 

Edukacja  .....................................................................  82,0 81,2 81,9 83,0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ........................  50,3 49,5 49,8 49,5 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  7,9 7,9 7,8 7,9 

Pozostała działalność usługowa  .................................  5,9 5,4 5,4 5,1 

 
Tabl. 2.  Pracujący według zawodów w poszczególnych kwartałach 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 
w tys. 

OGÓŁEM ....................................................................  731,5 727,0 723,6 728,3 

 w tym:     

Specjaliści ...................................................................  142,5 137,3 140,6 141,5 

Technicy i inny średni personel  ..................................  64,3 64,6 65,4 66,5 

Pracownicy biurowi  .....................................................  91,2 89,1 88,3 86,2 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..................................  107,2 106,9 99,7 107,1 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ........................  113,0 115,3 113,3 117,8 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .................  93,0 91,4 94,5 90,5 

Pracownicy przy pracach prostych  .............................  63,9 65,2 66,3 63,0 
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Tabl. 3.  Wolne miejsca pracy według zawodów  w poszczególnych kwartałach 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 
w tys. 

OGÓŁEM ....................................................................  6,5 6,3 6,0 4,6 

 w tym:     

Specjaliści ...................................................................  0,6 0,8 0,8 0,7 

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

Pracownicy biurowi  .....................................................  1,0 1,0 0,3 0,5 

Pracownicy usług i sprzedawcy  ..................................  1,4 1,0 1,4 0,6 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ........................  1,9 1,7 1,9 1,0 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .................  1,0 0,9 0,9 1,0 

Pracownicy przy pracach prostych  .............................  0,2 0,7 0,5 0,3 
 

Tabl. 4.  Nowo utworzone miejsca pracya według sektorów własności, wielkości jednostek oraz 
wybranych sekcji PKD 2007 w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

W tym 
sektor 

prywatny 

Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

w tys. 

OGÓŁEM ....................................................................  37,3 33,4 9,1 10,6 17,6 

 w tym:      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .................  0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 

Przetwórstwo przemysłowe  ........................................  9,3 9,3 3,3 2,4 3,6 

Budownictwo  ..............................................................  3,7 3,7 0,1 1,3 2,2 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ ............  8,8 8,8 1,6 2,6 4,7 

Transport i gospodarka magazynowa  .........................  2,1 2,0 0,3 0,7 1,1 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .................................  1,0 1,0 0,0 0,3 0,7 

Informacja i komunikacja  ............................................  0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..................  1,0 1,0 0,8 0,1 0,1 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...................................  0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .......  2,1 2,0 0,3 0,4 1,4 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ...............  1,1 1,1 0,4 0,2 0,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ................  0,9 - 0,5 0,5 0,0 

Edukacja  .....................................................................  2,3 0,6 0,6 1,2 0,5 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ........................  1,4 0,8 0,4 0,5 0,5 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 

Pozostała działalność usługowa  .................................  1,5 1,5 - 0,0 1,5 

 a W ciągu roku. 
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Tabl. 5.  Zlikwidowane miejsca pracya według sektorów własności, wielkości jednostek oraz 
wybranych sekcji PKD 2007 w 2016 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

W tym 
sektor 

prywatny 

Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

w tys. 

OGÓŁEM ....................................................................  19,5 17,5 3,8 7,2 8,6 

 w tym:      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .................  0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Przetwórstwo przemysłowe  ........................................  4,4 4,3 1,0 1,6 1,8 

Budownictwo  ..............................................................  1,8 1,8 0,2 0,7 1,0 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ ............  5,5 5,5 0,6 1,8 3,1 

Transport i gospodarka magazynowa  .........................  1,2 1,1 0,1 0,7 0,3 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .................................  0,5 0,5 0,0 0,2 0,3 

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

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

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

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .......  0,9 0,9 0,1 0,3 0,6 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ...............  0,9 0,9 0,4 0,4 0,1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ................  0,6 - 0,3 0,4 0,0 

Edukacja  .....................................................................  1,0 0,2 0,4 0,5 0,1 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ........................  0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Pozostała działalność usługowa  .................................  0,6 0,6 - 0,0 0,6 

 a W ciągu roku. 
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