
 

 

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 dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 

poz. 537). 

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). 



PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 31 XII 2011 r., wyniosła  

698,5 tys. osób, przy czym 71,2% pracowało w sektorze prywatnym. Najwięcej osób, bo 53,5% ogółu 

pracujących grupowały jednostki duże, 28,8% – średnie, a 17,7% – małe.  

Struktura pracujących według sekcji – stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 

 

W sektorze publicznym większość osób znalazła zatrudnienie w jednostkach skupionych  

w sekcjach: edukacja – 35,9% ogółu pracujących w tym sektorze, opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna – 22,3%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne – 15,6% oraz transport; gospodarka magazynowa – 4,4%. W sektorze prywatnym 

najwyższy odsetek osób pracujących skupiały jednostki prowadzące działalność w zakresie: 

przetwórstwa przemysłowego – 36,1% ogółu pracujących w tym sektorze, handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 28,6%, budownictwa – 8,0% oraz administrowania i działalności wspierającej − 

– 6,0% ogółu pracujących. 

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 – 

30,4% ogółu pracujących, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 12,5%, opieki zdrowotnej  

i pomocy społecznej – 11,5% oraz edukacji – 9,0% pracujących. W jednostkach średnich dominowali 

zatrudnieni w: handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 29,0%, przetwórstwie przemysłowym 

– 20,9%, edukacji – 19,5%, budownictwie – 6,6%. W przedsiębiorstwach małych, zatrudniających do 9 

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



handlu; napraw pojazdów samochodowych – 30,4%, przetwórstwa przemysłowego – 22,3% oraz 

budownictwa – 12,8%. 

Wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupą zawodową w województwie łódzkim, według 

stanu na koniec grudnia 2011 r., byli specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Liczba 

pracujących specjalistów wynosiła 131,2 tys. osób, tj. 18,8% ogółu pracujących. Specjaliści 

najczęściej pracowali w jednostkach dużych – 57,0% skupionych w sektorze publicznym – 66,3%. 

Specjalistów zatrudniano głównie w edukacji (53,3 tys. osób, tj. 40,7%) oraz ochronie zdrowia  

i pomocy społecznej (24,6 tys. osób – 18,7%). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 15,7% 

ogółu pracujących. W sektorze prywatnym pracowało 90,6% osób z tej grupy zawodowej, natomiast  

w jednostkach dużych – 48,7%. Większość robotników przemysłowych i rzemieślników (78,9 tys. 

osób, tj. 63,4%) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym.  

Struktura pracujących według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 

Najmniejszy udział wśród ogółu pracujących dotyczył przedstawicieli władz publicznych, 

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

odpowiednio 7,9% oraz 0,1% ogółu pracujących.  

W obserwowanych jednostkach w końcu grudnia 2011 r. pracowało ponad 353,4 tys. kobiet, 

które stanowiły 50,6% ogółu pracujących. Najwięcej kobiet znalazło zatrudnienie w jednostkach 

dużych (54,2%), głównie w sektorze prywatnym (63,1%), najczęściej w jednostkach prowadzących 

działalność w handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 79,5 tys. w przetwórstwie 

przemysłowym – 71,9 tys. osób, osób oraz edukacji – 58,5 tys. osób. 

W sektorze publicznym kobiety pracowały przede wszystkim w jednostkach prowadzących 

działalność w zakresie edukacji – 55,3 tys. (42,3%) pracujących kobiet, opieki zdrowotnej i pomocy 



społecznej – 36,7 tys. oraz administracji publicznej; obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń 

społecznych – 21,6 tys. pracujących kobiet.  

Ponad 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 – 18,0% 

ogółu pracujących kobiet, a trzecia to pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 12,1% ogółu 

pracujących kobiet, wśród techników i innego średniego personelu odsetek kobiet wynosił 15,6%. 

W badanych podmiotach gospodarczych w końcu IV kwartału 2011 r. pracowało 33,4 tys. 

osób niepełnosprawnych, z czego większość pracowała w sektorze prywatnym (87,4%). W przekroju 

według sekcji najwięcej niepełnosprawnych znalazło pracę w działalności w zakresie usług 

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

Struktura podmiotów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych według sekcji PKD – stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 

 

 

Spośród zakładów objętych badaniem 1572 zgłosiło możliwość zatrudnienia osób 

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

zainteresowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych były przedsiębiorstwa zajmujące się handlem 

hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych – 39,5% ogółu oraz przetwórstwem 

przemysłowym – 25,8%. 

W końcu roku 2011 na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających  

z niepełnosprawności pracowały 3822 osoby niepełnosprawne, z czego większość z nich pracowała  

w sektorze prywatnym (94,2%) i w jednostkach dużych (90,5%). W podziale na sekcje największa 



liczba osób niepełnosprawnych na stanowiskach przystosowanych dla nich została odnotowana  

w administrowaniu i działalności wspierającej – 2064 osoby (54% ogółu) oraz w przetwórstwie 

przemysłowym – 1178 osób (30,8% ogółu). 

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

2011 r. można zauważyć, że najmniej pracujących osób odnotowano w końcu I kwartału – 685,1 tys. 

osób, a najwięcej w końcu II kwartału – 704,8 tys.  

Największy spadek zatrudnienia w ciągu roku (między IV a I kwartałem) odnotowano  

w obsłudze rynku nieruchomości o 10,6% oraz w pozostałej działalności usługowej – o 9,9%, 

natomiast największy wzrost liczby pracujących obserwowano w jednostkach prowadzących 

działalność w handlu i naprawach o 12,9% oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej – o 6,0%. 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 

Na koniec grudnia 2011 r. jedynie 874 zakłady, tj. 2,3% spośród 38,8 tys. podmiotów 

biorących udział w badaniu, zadeklarowało wolne miejsca pracy. Większość (79,0%) spośród 2,1 tys. 

wolnych stanowisk zaoferował sektor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki 

duże – 1,3 tys. wolnych miejsc pracy (58,5%). Jednostki średnie dysponowały 0,5 tys. miejsc (22,2%), 

a małe – 0,4 tys. (19,3%). 

 

Wolne miejsca pracy według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 

Największą liczbą wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach realizujących działalność  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 16,7%, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 

12,7%, transportu i gospodarki magazynowej – 10,8% wolnych miejsc pracy, oraz działalności 

profesjonalnej, naukowej i technicznej – 10,3% wolnych miejsc pracy. 



Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: specjalistów (23,3% ogółu wolnych 

miejsc pracy), robotników przemysłowych i rzemieślników (21,4%), pracowników usług osobistych  

i sprzedawców (14,4%) oraz techników i inny średni personel (14,2%),. 

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 4,5 tys. na koniec I kwartału do 2,1 tys. na koniec IV kwartału.  

 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

Na przestrzeni roku w województwie łódzkim powstało 40,9 tys. nowych miejsc pracy, z tego 

zdecydowana większość – 37,3 tys., tj. 91,2% w sektorze prywatnym. W jednostkach małych zostało 

utworzonych 14,1 tys., tj. 34,5% nowych miejsc pracy, w średnich – 14,0 tys. (34,3%),  

a pozostałe 12,8 tys. (31,3%) nowo utworzonych miejsc pracy przypadło na podmioty duże. Najwięcej, 

bo 29,7% nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym (12,2 tys.) oraz  

w handlu; naprawie samochodów osobowych – 25,2% (10,3 tys.). W obu sekcjach większość 

jednostek stanowiła własność prywatną. 

W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 

działalność w zakresie: edukacji – 1069, tj. 29,8% nowych miejsc pracy w tym sektorze, administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 1034 

(28,8%) oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 491 (13,7%). 

 

Liczba nowo utworzonych wolnych miejsc pracy według zawodów – 

– stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 

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

niezagospodarowane miejsca pracy. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. 437 nowych miejsc było 

jeszcze nie obsadzonych, głównie w informacji i komunikacji – 100, przetwórstwie przemysłowym – 61 

oraz w transporcie i gospodarce magazynowej – 59 miejsc pracy. Najczęściej były one przeznaczone 



dla specjalistów, techników oraz innego średniego personelu oraz pracowników przy pracach 

prostych. 

Analizując liczbę wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w poszczególnych kwartałach 

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

w końcu III kwartału. 

W 2011 r. w województwie łódzkim zostało zlikwidowanych 30,6 tys. miejsc pracy, z tego 

87,5% w sektorze prywatnym, najwięcej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 9,3 tys. oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 6,7 tys.  

W sektorze publicznym najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w edukacji – 1082 oraz 

administracji publicznej i obronie narodowej – 776. 

 

Bilans miejsc pracy według sekcji – stan w końcu IV kwartału 2011 r. 

 
 

Bilans miejsc pracy w województwie łódzkim w 2011 r. kształtował się pozytywnie, a liczba 

utworzonych miejsc o 10374 przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów. Dodatni bilans 

obserwowano w większości sekcji, za wyjątkiem sekcji: działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna (bilans wynosił -238), górnictwo i wydobywanie (-222), wytwarzanie i zaopatrywanie  

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (-112) oraz działalność związana z kulturą, 

rozrywka i rekreacją, gdzie liczba zlikwidowanych miejsc pracy była identyczna z liczbą nowo 

powstałych etatów.  



PODSUMOWANIE 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2011 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 małych, 

prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oraz w jednostkach 

średnich należących do handlu i naprawi. 

 

Tabl. 1. Pracujący według sekcji w poszczególnych kwartałach 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

OGÓŁEM ...............................................................................  685091 704752 696216 698454 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......................  3285 3248 3268 3231 

Górnictwo i wydobywanie ....................................................  8387 8397 7849 7763 

Przetwórstwo przemysłowe ................................................  188676 191777 187864 183252 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

   gaz, parę wodną i gorącą wodę ......................................  12269 12133 13328 13259 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 

   rekultywacja .......................................................................  9203 9350 9321 9224 

Budownictwo .........................................................................  39525 40098 42162 40313 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..................  126331 138782 134191 142613 

Transport i gospodarka magazynowa ...............................  26759 27900 28394 28020 

Zakwaterowanie i gastronomia...........................................  11813 12555 12124 10979 

Informacja i komunikacja .....................................................  6601 6676 6598 6883 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa........................  19474 19815 20270 20638 

Obsługa rynku nieruchomości ............................................  10517 9494 9291 9402 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ...........  19071 18886 18544 17976 

Administrowane i działalność wspierająca .......................  29758 30001 28232 30280 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......................  31277 31771 31958 31471 

Edukacja ................................................................................  77332 76636 76630 77064 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..............................  51857 53962 53427 53519 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .....  7823 7900 7911 7942 

Pozostała działalność usługowa ........................................  5133 5371 4854 4625 



Tabl. 2. Pracujący według zawodów w poszczególnych kwartałach 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

OGÓŁEM ...............................................................................  685091 704752 696216 698454 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

   i kierownicy.........................................................................  45611 48616 49434 55350 

Specjaliści ..............................................................................  132891 133849 133831 131199 

Technicy i inny średni personel ..........................................  66872 69754 67423 68196 

Pracownicy biurowi ..............................................................  86854 88910 89866 92035 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ......................  84010 89370 85677 85025 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ...................................  1132 1176 1133 977 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ...............................  126290 127656 128450 124570 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .......................  79179 81342 79645 78797 

Pracownicy przy pracach prostych ....................................  62252 64079 60757 62305 

 

Tabl. 3. Wolne miejsca pracy według zawodów w poszczególnych kwartałach 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

OGÓŁEM ...............................................................................  4536 2600 3579 2137 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

   i kierownicy.........................................................................  70 99 57 63 

Specjaliści ..............................................................................  514 373 440 498 

Technicy i inny średni personel ..........................................  510 501 481 304 

Pracownicy biurowi ..............................................................  291 252 288 187 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ......................  951 274 279 308 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ...................................  - 2 - 1 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ...............................  1435 703 1247 457 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .......................  579 288 648 171 

Pracownicy przy pracach prostych ....................................  186 108 139 148 

 

 



Tabl. 4. Wolne miejsca pracy według sekcji w poszczególnych kwartałach 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

OGÓŁEM ...............................................................................  4536 2600 3579 2137 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......................  12 4 8 3 

Górnictwo i wydobywanie ....................................................  3 4 5 3 

Przetwórstwo przemysłowe ................................................  842 657 1320 356 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

   gaz, parę wodną i gorącą wodę ......................................  40 - 2 - 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 

   rekultywacja .......................................................................  52 41 32 71 

Budownictwo .........................................................................  823 282 387 156 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..................  1161 492 502 272 

Transport i gospodarka magazynowa ...............................  244 117 218 230 

Zakwaterowanie i gastronomia...........................................  128 42 70 53 

Informacja i komunikacja .....................................................  131 70 130 134 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa........................  85 53 53 46 

Obsługa rynku nieruchomości ............................................  54 30 33 20 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ...........  261 170 207 221 

Administrowane i działalność wspierająca .......................  160 117 64 136 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......................  200 211 187 159 

Edukacja ................................................................................  49 61 100 79 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..............................  218 173 190 160 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .....  53 45 35 25 

Pozostała działalność usługowa ........................................  20 31 36 13 

 

 

 

 

 

 



Tabl. 5. Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji w poszczególnych kwartałach 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

OGÓŁEM ...............................................................................  927 777 1290 437 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......................  - 1 8 - 

Górnictwo i wydobywanie ....................................................  - 4 - - 

Przetwórstwo przemysłowe ................................................  228 108 392 61 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 

   rekultywacja .......................................................................  35 9 5 50 

Budownictwo .........................................................................  104 119 239 - 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..................  162 145 127 24 

Transport i gospodarka magazynowa ...............................  - 49 44 59 

Zakwaterowanie i gastronomia...........................................  2 - 37 3 

Informacja i komunikacja .....................................................  111 31 76 100 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa........................  48 44 51 38 

Obsługa rynku nieruchomości ............................................  6 - 1  

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ...........  92 96 144 38 

Administrowane i działalność wspierająca .......................  16 63 27 6 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......................  75 71 39 37 

Edukacja ................................................................................  2 11 27 - 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..............................  37 18 54 12 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .....  4 - - 1 

Pozostała działalność usługowa ........................................  5 8 19 8 

 

 

 

OPRACOWANIE – Paweł Armatys, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 

 

 

 


