
 
 

Źródłem danych zaprezentowanych w opracowaniu sygnalnym jest badanie popytu na pracę 

realizowane na formularzu Z-05. Badanie to przeprowadzane jest od 2005 r. z częstotliwością 

kwartalną i obejmuje podmioty zaliczane do wszystkich rodzajów działalności. Począwszy od 2007 r. 

rozszerzony został zakres podmiotowy badania – objęto nim również podmioty małe, czyli o liczbie 

pracujących poniżej 10 osób. Badanie jest prowadzone metodą reprezentacyjną, tzn. jednostki do 

badania są wybierane w drodze losowania. Celem badania popytu na pracę jest uzyskanie informacji 

na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli pracujących i wolnych miejsc pracy oraz 

nowo utworzonych, a od I kwartału 2009 r., również zlikwidowanych miejsc pracy. 

 

UWAGI METODYCZNE 

Rynek pracy charakteryzują dwa oddziałujące na siebie segmenty: podaż siły roboczej  

i popyt na pracę. 

Siła robocza – jest to określona liczba ludności zainteresowana i gotowa wykonywać pracę. 

Popyt na pracę – jest to liczba miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych 

warunkach społeczno-ekonomicznych. 

Przez popyt na pracę rozumie się: 

— zagospodarowane miejsca pracy, określone aktualną liczbą pracujących, 

— wolne miejsca pracy. 

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

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

w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone, 

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

pracodawca był gotów do natychmiastowego przyjęcia osób do pracy. 

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 przedstawione zostały według kryterium liczby pracujących  

i obejmują podmioty o liczbie pracujących: 

— do 9 osób – jednostki małe, 

— 10 do 49 osób – jednostki średnie, 

— powyżej 49 osób – jednostki duże. 



W badaniu popytu na pracę w 2010 r. została zastosowana „Klasyfikacja zawodów  
i specjalności” wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  

8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu 

jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644 z późniejszymi zmianami). Dane o miejscu pracy osób 

pracujących prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) obowiązującej 

od 1 stycznia 2008 r. W przypadku zbyt długich nazw sekcji zastosowano skróty nazw. 

 

PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 31 XII 2010 r. wyniosła  

687,9 tys. osób, przy czym 71,3% pracowało w sektorze prywatnym. Najwięcej osób, bo 53,5% ogółu 

pracujących grupowały jednostki duże, 26,0% – średnie, a 20,5% – małe.  

W sektorze publicznym większość osób znalazła zatrudnienie w jednostkach skupionych  

w sekcjach: edukacja – 37,5% ogółu pracujących w tym sektorze, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej – 20,9%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne – 16,1% oraz transport; gospodarka magazynowa – 5,1%. W sektorze prywatnym 

najwyższy odsetek osób pracujących skupiały jednostki prowadzące działalność w zakresie: 

przetwórstwa przemysłowego – 37,6% ogółu pracujących w tym sektorze, handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 26,0%, budownictwa – 8,2% oraz administrowania i działalności wspierającej − 

– 6,7% ogółu pracujących. 

Struktura pracujących według sekcji – stan w końcu IV kwartału 2010 r. 
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Porównując podmioty według kryterium liczby pracujących obserwuje się różnice w udziale 

zatrudnionych w poszczególnych sekcjach. W jednostkach dużych pracujący byli zatrudnieni 

najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego – 

31,3% ogółu pracujących, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 12,3%, opieki zdrowotnej  

i pomocy społecznej – 10,4% oraz edukacji – 9,8% pracujących. W jednostkach średnich dominowali 

zatrudnieni w: przetwórstwie przemysłowym – 26,2%, edukacji – 22,4%, handlu; naprawach pojazdów 



samochodowych – 18,7%, budownictwie – 6,2%. W przedsiębiorstwach małych, zatrudniających do 9 

osób, najwyższy udział pracujących odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 

handlu; napraw pojazdów samochodowych – 35,2%, przetwórstwa przemysłowego – 18,6% oraz 

budownictwa – 11,8%. 

Wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupą zawodową w województwie łódzkim według 

stanu na koniec grudnia 2010 r. byli specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Liczba 

pracujących specjalistów wynosiła 127,4 tys. osób, tj. 18,5% ogółu pracujących. Specjaliści 

najczęściej pracowali w jednostkach dużych – 56,7% skupionych w sektorze publicznym – 67,7%. 

Specjalistów zatrudniano głównie w edukacji (54,2 tys. osób, tj. 42,5%) oraz ochronie zdrowia  

i pomocy społecznej (24,5 tys. osób – 19,3%). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 15,7% 

ogółu pracujących. W sektorze prywatnym pracowało 91,6% osób z tej grupy zawodowej, natomiast  

w jednostkach dużych – 51,3%. Większość robotników przemysłowych i rzemieślników (74,1 tys. 

osób, tj. 68,4%) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym.  

Najmniejszy udział wśród ogółu pracujących dotyczył przedstawicieli władz publicznych, 

wyższych urzędników i kierowników oraz rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Stanowili oni 

odpowiednio 6,4% oraz 0,2% ogółu pracujących.  

Struktura pracujących według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2010 r. 
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W obserwowanych jednostkach w końcu grudnia 2010 r. pracowało ponad 350,8 tys. kobiet, 

które stanowiły 51,0% ogółu pracujących. Najwięcej kobiet znalazło zatrudnienie w jednostkach 

dużych, głównie w sektorze prywatnym, najczęściej w jednostkach prowadzących działalność  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 80,1 tys. osób oraz handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 69,6 tys. osób oraz edukacji – 60,6 tys. osób. 

W sektorze publicznym kobiety pracowały przede wszystkim w jednostkach prowadzących 

działalność w zakresie edukacji – 56,7 tys. pracujących kobiet, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

– 33,2 tys. oraz administracji publicznej; obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń 

społecznych – 21,9 tys. pracujących kobiet.  

Około 25% ogółu pracujących kobiet zatrudnianych było w zawodach zaliczanych do dużej 

grupy zawodowej specjaliści, wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Drugą co do wielkości 



grupą zawodową, w której kobiety stanowiły istotny odsetek była grupa pracownicy biurowi – 16,3% 

ogółu pracujących kobiet, a trzecia to technicy i inny średni personel – około 14,4% ogółu pracujących 

kobiet, wśród pracowników usług osobistych i sprzedawców odsetek kobiet wynosił 14,1%. 

W badanych podmiotach gospodarczych w końcu IV kwartału 2010 r. pracowało 33,5 tys. 

osób niepełnosprawnych, z czego większość pracowała w sektorze prywatnym (75,2%). W przekroju 

sekcji najwięcej niepełnosprawnych znalazło pracę w działalności w zakresie usług administrowania  

i działalności wspierającej – 48,4% i przetwórstwie przemysłowym – 24,5%. 

Spośród zakładów objętych badaniem 1572 zainteresowane były zwiększaniem zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. Większość z tych podmiotów (85,5%) to jednostki prywatne. Najczęściej 

zainteresowanie wykazywały przedsiębiorstwa zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym; 

naprawą pojazdów samochodowych – 41,7% ogółu oraz przetwórstwem przemysłowym – 18,1%. 

Struktura zakładów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych według sekcji PKD – stan w końcu IV kwartału 2010r. 
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Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

2010 r. można zauważyć, że najmniej odnotowano w końcu I kwartału – 674,7 tys. osób, a najwięcej  

w końcu II kwartału – 718,4 tys. osób.  

Zmiany w liczbie pracujących w poszczególnych kwartałach wskazują na sezonowe wahania 

poziomu zatrudnienia. Największy spadek zatrudnienia w końcu IV kwartału w stosunku do końca  

I kwartału odnotowano w górnictwie i wydobywaniu o 78,3% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywanie  

w energię, wodę i powietrze – o 26,6%, natomiast największy wzrost liczby pracujących obserwowano 

w jednostkach prowadzących działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej 

o 52,7%  

 

 



WOLNE MIEJSCA PRACY 

Na koniec grudnia 2010 r. jedynie 978 zakładów, tj. 2,4% spośród 41,3 tys. podmiotów 

biorących udział w badaniu zadeklarowało 3,3 tys. wolnych miejsc pracy, z czego większość, bo 

84,0% zaoferował sektor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki duże – 1,8 tys. 

wolnych miejsc pracy (53,8%), jednostki średnie dysponowały 1,1 tys. miejsc (32,3%) a małe – 0,5 tys. 

(13,9%). 

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki realizujące działalność  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 1,2 tys. wolnych miejsc pracy, transportu i gospodarki 

magazynowej – 0,4 tys. wolnych miejsc pracy, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 0,4 tys. 

wolnych miejsc pracy, oraz działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 

0,2 tys. wolnych miejsc pracy. 

Wolne miejsca pracy według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2010 r. 
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Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: robotników przemysłowych  

i rzemieślników, techników i inny średni personel, specjalistów, pracowników usług osobistych  

i sprzedawców. 

Analizując liczbę wolnych miejsc pracy według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

możemy zauważyć, że liczba wolnych miejsc pracy w kolejnych kwartałach systematycznie się 

zmniejszała z 5,9 tys. na koniec I kwartału do 3,3 tys. na koniec IV kwartału.  

 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

Na przestrzeni roku w województwie łódzkim powstało 36,3 tys. nowych miejsc pracy, z tego 

zdecydowana większość, bo blisko 32 tys., tj. 88,0% w sektorze prywatnym. W jednostkach małych 

zostało utworzonych 13,6 tys., tj. 37,5% nowych miejsc pracy, w dużych – 11,6 tys. (31,9%),  

a pozostałe 11,1 tys. (30,5%) nowo utworzonych miejsc pracy przypadło na podmioty średnie. 

Najwięcej, bo 27,4% nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym (9,9 tys.) oraz  



w handlu; naprawie samochodów osobowych – 19,3% (7,0 tys.). W obu sekcjach większość jednostek 

stanowiła własność prywatną. 

W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 

działalność w zakresie: edukacji – 1469, tj. 33,7% nowych miejsc pracy w tym sektorze, administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 1102 

(25,3%) oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 1016 (12,0%). 

 

Liczba nowo utworzonych wolnych miejsc pracy według zawodów – 

– stan w końcu IV kwartału 2010 r. 
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Należy zauważyć, że w ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdują się 

niezagospodarowane miejsca pracy. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. 900 nowych miejsc jeszcze 

nie obsadzonych, głównie w przetwórstwie przemysłowym – 392, handlu; naprawach pojazdów 

samochodowych – 101 oraz w transporcie i gospodarce magazynowej i działalności w zakresie usług 

administrowania i działalności wspierającej – po 75 miejsc pracy. Najczęściej były one przeznaczone 

dla robotników przemysłowych i rzemieślników, techników oraz innego średniego personelu oraz 

specjalistów. 

Analizując liczbę wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w poszczególnych kwartałach 

dostrzec można, że najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostawało do dyspozycji  

w końcu II kwartału oraz w końcu I kwartału. 

W 2010 r. w województwie łódzkim zostało zlikwidowanych nieco ponad 30 tys. miejsc pracy, 

z tego 91,2% w sektorze prywatnym, najwięcej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 9,0 tys. oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 6,2 tys.  

W sektorze publicznym najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w edukacji – 913, 

administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 681. 



PODSUMOWANIE 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2010 r. w województwie łódzkim pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

większość wolnych miejsc pracy zadeklarowały podmioty sektora prywatnego, 

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

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

prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, nieco mniej w jednostkach 

średnich należących do tej samej sekcji. 

 

Tabl. 1. Pracujący według sekcji w poszczególnych kwartałach 2010 r. 

Stan w końcu kwartału 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
I II III IV 

OGÓŁEM............................................................................... 674666 718430 689397 687887

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ...................... 3109 3282 3296 3228

Górnictwo i wydobywanie.................................................... 9125 8786 8982 1982

Przetwórstwo przemysłowe ................................................ 190487 188732 190815 188235

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

   gaz, parę wodną i gorącą wodę ...................................... 12249 12113 9484 8990

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;

   rekultywacja ....................................................................... 8875 9368 9237 9017

Budownictwo......................................................................... 39176 40684 42007 40773

Handel; naprawa pojazdów samochodowych.................. 118624 160167 123300 128103

Transport i gospodarka magazynowa............................... 30650 30628 32821 32949

Zakwaterowanie i gastronomia .......................................... 14257 13535 14597 14072

Informacja i komunikacja..................................................... 6917 6643 6939 6413

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ....................... 15832 16141 17703 16771

Obsługa rynku nieruchomości ............................................ 10222 10657 10644 10981

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna........... 17578 17163 16748 17119

Administrowane i działalność wspierająca ....................... 21721 26136 27032 33177

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne...................... 31455 32310 32828 31763

Edukacja ................................................................................ 80091 78462 78505 79806

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .............................. 50864 51164 51760 51451

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją..... 8477 8018 7816 8001

Pozostała działalność usługowa ........................................ 4957 4441 4883 5056

 

 



Tabl. 2. Pracujący według zawodów w poszczególnych kwartałach 2010 r. 

Stan w końcu kwartału 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

I II III IV 

OGÓŁEM............................................................................... 674666 718430 689397 687887

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
   i kierownicy ........................................................................ 44744 43611 42647 44154

Specjaliści.............................................................................. 125494 126603 125234 127385

Technicy i inny średni personel.......................................... 84508 87945 94900 88934

Pracownicy biurowi .............................................................. 79387 80413 80058 80290

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy...................... 68622 89730 69228 75828

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy................................... 1241 2519 1672 1471

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy............................... 117142 132967 115170 108289

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ....................... 84257 85399 82829 85167

Pracownicy przy pracach prostych .................................... 69271 69243 77659 76369

 

 

Tabl. 3. Wolne miejsca pracy według sekcji w poszczególnych kwartałach 2010 r. 

Stan w końcu kwartału 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

I II III IV 

OGÓŁEM............................................................................... 5871 5016 4191 3303

   w tym:   

Przetwórstwo przemysłowe ................................................ 2063 1417 1362 1216

Budownictwo......................................................................... 1091 366 116 116

Handel; naprawa pojazdów samochodowych.................. 783 1367 907 418

Transport i gospodarka magazynowa............................... 341 610 333 444

Zakwaterowanie i gastronomia .......................................... 293 125 63 81

Informacja i komunikacja..................................................... 74 122 133 77

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ....................... 44 100 65 35

Obsługa rynku nieruchomości ............................................ 47 54 52 55

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna........... 179 98 188 87

Administrowane i działalność wspierająca ....................... 202 90 172 232

Administracja publiczna i obrona narodowa;  
   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne...................... 208 154 214 151

Edukacja ................................................................................ 43 128 84 74

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .............................. 264 242 213 173

Pozostała działalność usługowa ........................................ 147 62 107 63



Tabl. 4. Wolne miejsca pracy według zawodów w poszczególnych kwartałach 2010 r. 

Stan w końcu kwartału 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

I II III IV 

OGÓŁEM............................................................................... 5871 5016 4191 3303

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
   i kierownicy ........................................................................ 138 44 105 85

Specjaliści.............................................................................. 564 704 526 457

Technicy i inny średni personel.......................................... 1035 746 643 490

Pracownicy biurowi .............................................................. 378 293 399 184

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy...................... 641 557 693 441

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy................................... 15 - 4 -

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy............................... 1858 1642 1076 1070

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ....................... 655 621 546 278

Pracownicy przy pracach prostych .................................... 587 409 199 298

 

 

Tabl. 5. Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji w poszczególnych kwartałach 2010 r. 

Stan w końcu kwartału 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

I II III IV 

OGÓŁEM............................................................................... 1235 1246 872 900

Przetwórstwo przemysłowe ................................................ 281 430 229 392

Budownictwo......................................................................... 165 185 37 20

Handel; naprawa pojazdów samochodowych.................. 153 280 191 101

Transport i gospodarka magazynowa............................... 125 65 83 75

Zakwaterowanie i gastronomia .......................................... 151 2 25 36

Informacja i komunikacja..................................................... 30 76 86 58

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ....................... 19 26 3 12

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna........... 108 65 127 60

Administrowane i działalność wspierająca ....................... 33 21 21 75

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne...................... 56 53 27 33

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .............................. 69 22 7 9

Pozostała działalność usługowa ........................................ 24 11 20 13

 

 

OPRACOWANIE – Paweł Armatys, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 


