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Objaśnienia znaków umownych  
Symbols 

Symbol 
Symbol 

Opis 
Description 

Kreska (-) zjawisko nie wystąpiło 
magnitude zero 

Zero: (0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 
magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit 

 (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit 

Kropka (.) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest 
niemożliwe albo niecelowe 
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible or purposeless 

Znak (*) dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych 
revised data  

Znak Δ nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji 
categories of applied classification are presented in abbreviated form. 

Znak ╔ oznacza "w tym", tj. nie podaje się wszystkich składników sumy 
term "of which", indicates that not all elements of sum are given 

„W tym”  
„Of which”  

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy 
indicates that not all elements of the sum are given  

 
 
Ważniejsze skróty  
Major abbreviations 

Skrót 
Abbreviation 

Pełna nazwa  
Complete name 

tys.  
 

tysiąc  
thousand  

mln 
 

milion  
million  

zł  
PLN  

złoty  
zloty  

t  
 

tona  
tonne  

km  
 

kilometr  
kilometre  

m2  
 

metr kwadratowy  
square metre  

r.  
 

rok  
year 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 
Polish Classification of Activities 
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Complete name (cont.) 

cd.  
cont.  

ciąg dalszy  
continued  

dok.  
cont.  
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continued  
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pp 
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percentage point 
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handel; naprawa pojazdów samochodowych  
 
trade; repair of motor vehicles 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

zakwaterowanie i gastronomia 
accommodation and catering 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
accommodation and food service activities 

obsługa rynku nieruchomości  
x 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  
real estate activities 

administrowanie i działalność wspierająca 
x 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
administrative and support service activities 

działy PKD  
divisions of the NACE 

produkcja skór i wyrobów skórzanych 
x 

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
manufacture of leather and related products 

produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  
 
manufacture of products of wood, cork, straw and 
wicker 

produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 
manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 
manufacture of articles of straw and plaiting materials 

produkcja wyrobów farmaceutycznych  
 
manufacture of pharmaceutical products 
 

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych  
manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical 
preparations 

produkcja wyrobów z metali 
 
manufacture of metal products 

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn  
i urządzeń 
manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
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Skrót 
 Abbreviation 

pełna nazwa 
complete name 

działy PKD (dok.) 
divisions of the NACE (cont.) 

produkcja maszyn i urządzeń 
 x 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
manufacture of machinery and equipments n.e.c 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
 
x 

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli 
manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

budowa budynków 
x 

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  
construction of buildings 

budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
x 

roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
civil engineering 

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi 
oraz ich naprawa 
x 

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa 
pojazdów samochodowych 
wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and 
motorcycles 

handel hurtowy 
wholesale trade 

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 

handel detaliczny 
 
retail trade  

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi 
retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 

transport lądowy i rurociągowy 
land and pipeline transport 

transport lądowy oraz transport rurociągowy 
land transport and transport via pipelines 
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Synteza 

 W końcu czerwca 2022 r. liczba mieszkańców Łodzi wyniosła 661,3 tys. osób. 

 Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w końcu września 2022 r. wyniosła 147,9 tys. osób i w 
stosunku do września 2021 wzrosła o 1,6%. 

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw okresie styczeń-wrzesień 2022 r. ukształtowało się na 
poziomie 138,0 tys. osób i było wyższe o 2,0%  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. 
wyniosło 6103,27 zł i było wyższe o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 W końcu września 2022 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 17,8 tys. tj. o 17,2% mniej niż przed 
rokiem. 

 Stopa bezrobocia w końcu września 2022 r. wyniosła 5,0% i była niższa o 1,1 p. proc. w stosunku do poziomu 
na koniec września 2021 r. 

 W porównaniu z okresem styczeń - wrzesień 2021 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 
7,7% i wyniosła 4599. 

 Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. osiągnęła wartość 19176,1 mln zł 
w cenach bieżących) i była o 7,1% (w cenach stałych) wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

 Wartość produkcji sprzedanej budownictwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wyniosła 4636,3 mln zł, tj. o 
62,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. 

Executive summary 

 At the end of June 2022 r. the population amounted to 661.3 thousand people 

 The number of employed persons in the enterprise sector at the end of September 2022 amounted  
to 147.9 thousand and in relation to that recorded in September 2021 increased by 1.6%. 

 At the end of September 2022, the average paid employment in the enterprise sector amounted to the 
level of 138.0 thousand persons, i.e. by 2.0% higher than in previous year. 

 The average monthly gross wages and salaries in the enterprise sector at the end of September 2022 
amounted to 6103.27 PLN and were by 10.1% higher than in the corresponding period of previous year.  

 At the end of September 2022, the number of unemployed persons registered in labour offices, amounted 
to 17.8 thousand i.e. 17,2% less than in previous year. 

 The registered unemployment rate, at the end of September 2022, amounted to 5.0%, i.e. by 1.1 pp less 
than in September 2021. 

 Compared at the end of September 2021 the number of dwellings completed increased by 7,7% and 
amounted to 4599. 

 Sold production of industry from January to September 2022 reached the level of 19176.1 million PLN  
(in current prices) and it was by 7.1% higher (in constant prices) than in previous year. 

 At the end of September 2022 sold production of construction reached the level of 4636.3 million PLN and 
was by 62.8% higher than corresponding of 2021. 
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Ludność 
Population 

Według bilansu ludności, na koniec czerwca 2022 r. liczba mieszkańców Łodzi wyniosła 661,3 tys. osób i 
stanowiła 27,7% populacji województwa łódzkiego. 

W ciągu pierwszego półrocza odnotowano spadek liczby ludności o prawie 3,5 tys. osób, tj. o 0,5%. Największy 
ubytek ludności wystąpił na Bałutach – o 1,3 tys. osób (tj. o 0,7%), natomiast najmniejszy odnotowano na 
Widzewie – o 251 osób, tj. o 0,2%. Obserwowany od wielu lat spadek liczby ludności to rezultat negatywnych 
tendencji w zakresie ujemnego przyrostu naturalnego oraz w mniejszym stopniu emigracji mieszkańców Łodzi 
poza granice miasta na pobyt stały. 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 56,6% mieszkańców Łodzi, tj. o 0,2 p. proc. mniej niż w końcu 2021 r. 
Zwiększył się nieznacznie udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności z 28,5% do 28,6% 
oraz udział osób w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności z 14,7% do 14,8%. Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym nieznacznie wzrosła się z poziomu 76,2 w końcu grudnia 
2021 r. do 76,6 w końcu czerwca 2022 r.  

Kobiet stanowiły niezmiennie ponad połowę populacji miasta, tj. 54,4%. Podobnie jak w poprzednich okresach, 
Łódź charakteryzowała się najwyższym poziomem wskaźnika feminizacji spośród innych dużych miast w Polsce. 
Na koniec czerwca 2022 r. na 100 mężczyzn przypadało 119 kobiet. 

W ciągu pierwszego półrocza 2022 r. zarejestrowano nieco ponad 2,5 urodzeń, tj. o 6,8% mniej niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego. Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń na 1000 ludności) osiągnął 
poziom 7,56‰ tj. był o 0,46 punktu promilowego niższy niż przed rokiem. 

W porównaniu z okresem od stycznia do czerwca 2021 r. spadła liczba zgonów (o 0,9 tys. do 5,4 tys.), a 
współczynnik zgonów osiągnął poziom 16,35‰, tj. o 2,58 punktu promilowego mniej niż przed rokiem. 

Wykres 1. Ruch naturalny na 1000 ludności w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. 
Chart 1.    Vital statistics per 1000 population from January to June 2022 
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Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców ukształtował się na poziomie minus 8,78‰ (w 
pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł minus 10,90‰). 

W ramach migracji wewnętrznych, liczba osób, które od stycznia do czerwca 2022 r. wymeldowały się z Łodzi, 
przewyższała liczbę nowo zameldowanych mieszkańców miasta o 652 osoby. Saldo migracji wewnętrznych 
ukształtowało się na poziomie minus 1,97% w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Największy ubytek (per saldo) 
odnotowano na Górnej (minus 303 osoby) oraz na Bałutach (minus 291 osób), dodatnie saldo migracji wystąpiło 
na Widzewie (205 osób). Z zagranicy zameldowało się na pobyt stały w Łodzi 120 osób, wymeldowało się z 
pobytu stałego za granicę 88 osób. Saldo migracji zagranicznych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. było 
dodatnie i wyniosło 32 osoby – to w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi 0,10‰ (przed rokiem 0,05‰). 

Pracujący i przeciętne zatrudnienie 
Employed persons and average employment 

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w końcu września 2022 r. wyniosła 147,9 tys. osób i była wyższa 
od zanotowanej przed rokiem 2021 r. o 1,6%. W województwie łódzkim w tym samym okresie odnotowano 
wzrost liczby pracujących o 0,9%. Udział pracujących w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Łodzi wśród 
ogółu pracowników sektora przedsiębiorstw w województwie we wrześniu br. wyniósł 39,9%. 

Pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych stanowili łącznie 
57,6% pracujących w Łodzi. W porównaniu z wrześniem 2021 r. udział tych sekcji zmniejszył się o 1,0 p. proc. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2022 r., ukształtowało się na 
poziomie 138,0 tys. osób i było o 2,0% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. 

Największy wzrost liczby zatrudnionych zanotowano w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią 
(o 18,8%), w sekcji informacja i komunikacja (o 14,7%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,3%) oraz 
administrowaniu i działalności wspierającej (o 2,7%). Spadek odnotowano min. w sekcjach obsługa rynku 
nieruchomości (o 3,4%) i budownictwo (o 3,2%). 
 
 
Wykres 2.  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007 w okresie  
  styczeń-wrzesień 2022 r. 
Chart 2.     Average paid employment in the enterprise sector by sections NACE 2007 from January to September 

 2022 
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Wynagrodzenia 
Wages and salaries 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (z wypłatami z zysku) we wrześniu 
2022 r. wyniosło 6365,97 zł i wzrosło w stosunku do września poprzedniego roku o 14,0%. 

W okresie od stycznia do września 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6103,27 zł i 
było o 10,1% (tj. o 560,26 zł) wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. 
najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący w przedsiębiorstwach sklasyfikowanych w sekcji informacja i 
komunikacja (10 129,87 zł). Wynagrodzenia te były wyższe od przeciętnego o 66,0%. Najniższe wynagrodzenia 
odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (3790,10 zł) oraz administrowanie i działalność 
wspierająca (4400,62 zł). 

Wykres 3.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007  
  w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. 
Chart 3.     Average monthly gross wages and salaries in the enterprise sector by sections NACE 2007 from  
  January to September 2022 

 

W stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń we wszystkich 
analizowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Więcej niż przeciętne wynagrodzenia wzrosły w sekcjach: 
transport i gospodarka magazynowa (o 16,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 13,3%) informacja 
i komunikacja (o 11,6%), oraz obsługa rynku nieruchomości (o 11,3%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Łodzi w okresie od stycznia do 
września 2022 r. przewyższało o 5,2% (tj. o 118,05 zł) średni poziom wynagrodzenia wypłacanego w sektorze 
przedsiębiorstw w województwie łódzkim. 
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Bezrobocie i oferty pracy 
Unemployment and job offers 

W Łodzi na koniec września 2022 r. zbiorowość bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy liczyła 17,8 tys. osób (31,7% ogółu zarejestrowanych w województwie). Liczba osób bezrobotnych 
zmniejszyła się o 17,2% w porównaniu z wrześniem 2021 r. Kobiety stanowiły 47,5% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych, ich udział zwiększył się w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku o 1,0 p. proc. 

Wykres 4.  Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy 
  Stan w końcu miesiąca 
Chart 4.     Registered unemployed persons and job offers 
  As of the end of a month 

 

 
Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych 
zawodowo) we wrześniu 2022 r. wyniosła 0,5%. 

W końcu września 2022 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 16,1 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie 
bezrobotnych ogółem ukształtował się na poziomie 90,7% (w porównaniu z wrześniem 2021 r. zwiększył się o 0,2 
p. proc.). 

W zbiorowości bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy przeważały osoby 
długotrwale bezrobotne (11,0 tys. osób, tj. 63,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Do drugiej pod 
względem liczebności grupy należały osoby powyżej 50 roku życia (5,8 tys. osób, tj. 32,7% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych). Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych jako bezrobotne 
wzrosła o 2,3% do 1,4 tys.  

Stopa bezrobocia w Łodzi na koniec września 2022 r. wyniosła 5,0% (w województwie łódzkim – 5,6%) i była 
niższa w stosunku do poziomu sprzed roku o 1,1 p. proc. 
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Wykres 5.  Stopa bezrobocia rejestrowanego 
  Stan w końcu miesiąca 
Chart 5.     Registered unemployment rate 
  As of the end of a month 

 
 
Od początku roku zarejestrowano 13,7 tys. osób bezrobotnych tj. o 1,1% więcej niż w analogicznym okresie 2021. 
Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 70,0%. 
Z ewidencji w okresie 9 miesięcy wyłączono 16,2 tys. osób tj. o 34,1% więcej niż w analogicznym okresie. W 
ujęciu rocznym zmniejszyła się liczba osób dotychczas niepracujących - o 0,3% oraz długotrwale bezrobotnych - 
13,7%. Udział cudzoziemców w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wyniósł 3,2%, podczas gdy rok 
wcześniej wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,5%. Zaznaczyć należy, że w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego 
państwa, możliwa jest rejestracja w powiatowych urzędach pracy obywateli Ukrainy w wieku 18 lat i więcej, jako 
osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 

W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z 
wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (7,6 tys. osób). Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych 
zmniejszył się (o 1,7 p. proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku do poziomu 42,8%. 
Najmniej liczną grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym (2,1 tys. osób). Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 12,0%, tj.  
o 0,6 p. proc. mniej niż przed rokiem. Bezrobotni z wykształceniem wyższym (2,6 tys. osób) stanowili 14,7% ogółu 
bezrobotnych (przed rokiem – 14,0%). 

W strukturze bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy – 10,1 tys. osób, tj. 57,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu ze 
stanem na koniec września 2021 r. udział tej grupy zwiększył się o 1,5 p. proc. Odsetek bezrobotnych bez stażu 
pracy oraz ze stażem poniżej 1 roku wyniósł łącznie 36,6% ogółu bezrobotnych. 

Od stycznia do września 2022 r. do urzędów pracy w Łodzi zgłoszono 35,9 tys. ofert pracy i aktywizacji 
zawodowej, z których 2,3% było przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, a 2,3% to miejsca 
aktywizacji zawodowej. Z sektora publicznego pochodziło 4,7% wszystkich ofert. 

Liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu na koniec września 2022 r. wyniosła 1264 (ponad połowę mniej 
niż w analogicznym okresie 2021 r.); na 1 ofertę pracy przypadało 14 bezrobotnych.  
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Pomoc społeczna  
Social welfare 

W okresie od stycznia do września 2022 r. blisko 12,0 tys. osób (o 13,2% mniej niż w tym samym okresie 2021 r.) 
korzystało ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Na realizację zadań rozdysponowano 
48,3 mln zł, tj. o 1,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Na realizację zadań własnych miasta, w części dotowanych z budżetu państwa, którymi objętych zostało 11,9 
tys. mieszkańców (o 13,8% mniej niż przed rokiem), przeznaczono 47,6 mln zł (o 1,6% mniej niż w analogicznym 
okresie 2021 r.). Na zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, wydatkowano 625,9 tys. 
zł. W ramach tych zadań z pomocy skorzystały 93 osoby (w analogicznym okresie 2021 r. – 104 osoby). 

Niemal połowa osób, którym przyznano świadczenia, korzystała z zasiłków okresowych (49,3%). Wydatkowano 
na ten cel 24,4% kwoty świadczeń pomocy społecznej. Z zasiłków celowych skorzystało 54,8% ogółu osób 
korzystających ze świadczeń, a wartość wypłaconych tego rodzaju zasiłków stanowiła 11,5% ogółu środków. W 
analizowanym okresie na zasiłki stałe dla 3,6 tys. osób przeznaczono 35,5% ogółu środków. Z pomocy w formie 
posiłku skorzystało 1,8 tys. osób i wydatkowano na ten cel 2,6% ogółu przyznanych środków. 

Budownictwo mieszkaniowe 
Housing construction 

W okresie od stycznia do września 2022 r. w Łodzi oddano do użytkowania 4,6 tys. mieszkań, tj. o 7,7% więcej niż 
w tym samym okresie poprzedniego roku, ich łączna powierzchnia użytkowa była większa o 3,0% i wyniosła 
283,8 tys. m2.  

Wykres 6.  Mieszkania oddane do użytkowania według miesięcy 
Chart 6.     Dwellings completed by months 

 

 
 
Wśród mieszkań oddanych do użytkowania przeważały lokale przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 
stanowiąc 89,7% ogółu, a udział mieszkań inwestorów indywidualnych wyniósł 9,2%. Najwięcej mieszkań 
oddano do użytkowania na Polesiu (28,2% ogółu) i Widzewie (23,7% ogółu).  
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Wykres 7.  Mieszkania oddane do użytkowania według lokalizacji w okresie styczeń-wrzesień 
Chart 7.     Dwellings completed by localisation from January to September 

 

 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie pierwszych trzech 
kwartałów 2022 r. wyniosła 61,7 m2 i była o 2,8 m2mniejsza niż w analogicznym okresie 2021 r. W budownictwie 
indywidualnym zmniejszyła się o 12,1 m2 i wyniosła 146,7 m2, a w mieszkaniach przeznaczonych na sprzedaż lub 
wynajem zmalała o 4,1 m2, do poziomu 53,3 m2. 

Od stycznia do września 2022 r. rozpoczęto budowę 3,1 tys. mieszkań, tj. o 51,9% mniej niż przed rokiem. 
Rozpoczęte inwestycje to w większości mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 2,8 tys. (89,7% 
ogółu), a mieszkania budowane w ramach budownictwa indywidualnego to 326 lokale mieszkalne (7,1% ogółu). 

W okresie pierwszych trzech kwartałów wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem 
budowlanym łącznie na 6,0 tys. mieszkań (o 37,3% mniej niż przed rokiem). W większości dotyczyły one 
inwestycji w ramach budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (95,2% ogółu mieszkań), pozostałe 
to pozwolenia wydane inwestorom na budowę mieszkań budownictwa indywidualnego. 

Bezpieczeństwo publiczne 
Public safety 

Według danych Komendy Głównej Policji w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. na terenie miasta odnotowano  
11,3 tys. przestępstw. Przestępstwa w Łodzi stanowiły 33,8% wszystkich stwierdzonych na terenie województwa 
łódzkiego. 

Większość przestępstw stwierdzonych w Łodzi to przestępstwa kryminalne – 69,3% ogółu. Przestępstwa o 
charakterze gospodarczym stanowiły 23,0% ogółu przestępstw, a drogowe – 5,4%. 
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Wykres 8.  Przestępstwa stwierdzone według rodzaju w okresie styczeń - wrzesień 2022 r.  
Chart 8.     Ascertained crimes by type from January to September 2022 

 

 
Wskaźnik wykrywalności dla ogółu przestępstw w Łodzi w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniósł 53,7% 
(wskaźnik dla województwa – 69,5%). Najwyższą wykrywalność odnotowano w przypadku przestępstw 
drogowych – 98,6%. Dla przestępstw o charakterze gospodarczym wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,9%, a 
kryminalnych – 61,6%. 

Od stycznia do września 2022 r. na terenie miasta doszło do 717 wypadków drogowych, w których 850 osób 
zostało rannych a 9 osób poniosło śmierć. Wypadki na terenie Łodzi stanowiły 42,6% takich zdarzeń w całym 
województwie. Odnotowano także 6,0 tys. kolizji drogowych, które stanowiły 34,7% tego typu zdarzeń w 
województwie łódzkim. 

  



SYNTEZA 

19 

Wykres 9.  Wypadki drogowe i ofiary wypadkówa 
Chart 9.     Road traffic accidents and casualtiesa 

Straż pożarna 
Fire-guard 

Od stycznia do września 2022 r. straż pożarna w Łodzi podjęła działania ratownicze w 6,8 tys. zdarzeń (o 25,7% 
mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.). Zagrożenia miejscowe (m.in. awarie, wypadki i inne zagrożenia życia i 
mienia) stanowiły 62,4% zarejestrowanych zdarzeń – ich liczba 4,3 tys., w porównaniu z analogicznym okresem 
2021 r. spadła o 38,1%. Jednostki straży pożarnej wzywane były fałszywymi alarmami 1200 razy (o 5,8% częściej 
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). 

Pożary (1365) stanowiły 20,0% wszystkich zdarzeń i było ich o 16,3% więcej niż przed rokiem. Główną przyczyną 
powstawania pożarów na terenie miasta była nieostrożność osób dorosłych (69,5% ogółu). Straż pożarna 
najczęściej była wzywana do pożarów: obiektów mieszkalnych - 437 razy, środków transportu –101 razy oraz 
obiektów użyteczności publicznej - 76. 

W wyniku pożarów i innych zagrożeń miejscowych, w których interweniowała straż pożarna, śmierć poniosło 156 
osób (o 47 mniej niż analogicznym okresie 2021 r.). Rannych lub poparzonych zostało 638 osób (tj. o 112 osób 
mniej niż w tym samym okresie 2021 r.), w tym 69 osób w pożarach (tj. o 5 osób więcej niż przed rokiem). 
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Wykres 10.  Pożary według rodzaju obiektu w okresie styczeń-wrzesień 
Chart 10.     Fires by type of facility from January to September 

Straż miejska 
Municipal guard 

Od stycznia do września 2022 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi wylegitymowali łącznie 32,9 tys. osób, 
w tym 94 osoby nieletnie. W trakcie działań kontrolno-patrolowych oraz interwencyjnych ujawniono 35,2 tys. 
wykroczeń. Mandatami karnymi ukarano 20,5 tys. osób, sporządzono 291 notatek oraz pouczono 12,3 tys. osób. 
Do miejsca zamieszkania przewieziono 52 osoby, 140 osób przekazano pogotowiu, a do schroniska przekazano 
870 zwierząt. 

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Straż Miejska przyjęła 31,2 tys. zgłoszeń tj. o 16,1% więcej niż w roku 
poprzednim. Najczęściej dotyczyły one zagrożeń w ruchu drogowym – 36,5% wszystkich zgłoszeń, zwierząt – 
15,2% oraz przypadków zagrożenia życia i zdrowia – 9,0%. 

Turystyka 
Tourism 

W trzecim kwartale 2022 r. w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w Łodzi udzielono 319,2 tys. 
noclegów (o 41,2% więcej niż w trzecim kwartale 2021 r.), z czego 76,0% stanowiły noclegi w hotelach. 
Z oferowanych miejsc noclegowych od lipca do września 2022 r. skorzystało 156,9 tys. osób tj. o 34,3% więcej niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Turyści zagraniczni stanowili 15,8% ogółu korzystających, a ich 
liczba była ponad połowę wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych oferowanych przez turystyczne obiekty noclegowe w Łodzi w 
trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 50,4% i był o 13,4 p. proc. wyższy niż rok wcześniej. Dla hoteli wskaźnik ten 
ukształtował się na poziomie 49,1% (w trzecim kwartale 2021 r. – 33,6%). 
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Wykres 11.  Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych  
Chart 11.     Tourists accommodated in tourist accommodation establishments 

Przemysł 
Industry 

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosła 19176,1 mln zł. Produkcja 
sprzedana przemysłu licząc w cenach stałych była o 7,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r.; przy czym w 
przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 7,8%. Najwyższy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wśród 
obserwowanych sekcji odnotowano w działach: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych  
(o 61,0%), produkcja artykułów spożywczych (o 19,1%) oraz produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie 
sklasyfikowana (o 13,5%). Spadki odnotowano min. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 
24,0%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 8,4%) i produkcji wyrobów tekstylnych (o 0,5%). 

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na 1 
zatrudnionego wyniosła 445,3 tys. zł (w bieżących cenach bazowych), tj. o 7,8% więcej (licząc w cenach stałych) 
od uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie w tej sekcji zanotowano spadek 
przeciętnego zatrudnienia o 0,7% i wzrost przeciętnych wynagrodzeń o 7,8%. 
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Wykres 12.  Produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego według działów PKD 2007 w okresie  
    styczeń-wrzesień 2022 r. 
Chart 12.     Sold production of manufacturing by divisions NACE 2007 from January to September 2022 

 

Budownictwo 
Construction 

Wartość produkcji sprzedanej budownictwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wyniosła 4636,3 mln zł, tj. o 
62,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Łódzkie przedsiębiorstwa budowlane zrealizowały 30,8% 
wartości produkcji sprzedanej budownictwa całego województwa oraz 12,2% w sektorze przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków zrealizowały 74,6% wartości produkcji budowlano - 
montażowej wszystkich firm zgrupowanych w sekcji budownictwo, natomiast podmioty zajmujące się robotami 
związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi 
zrealizowały odpowiednio – 12,3% i 13,1% produkcji ogółem. 

Wartość produkcji budowlano-montażowej w okresie od stycznia do września 2022 r. wyniosła 1892,5 mln zł (o 
69,5% więcej niż analogicznym okresie 2021 r.) i stanowiła 40,8% wartości sprzedaży przedsiębiorstw 
budowlanych w Łodzi oraz 28,6% produkcji budowlano-montażowej w skali województwa. 

Produkcja sprzedana budownictwa na 1 zatrudnionego, mierząca wydajność pracy, w okresie styczeń - wrzesień 
2022 r., wyniosła 703,1 tys. zł i była o 68,1% wyższa niż przed rokiem, przy spadku przeciętnego zatrudnienia w 
tej sekcji o 3,2% i wzroście wynagrodzenia o 6,1%. 
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Wykres 13.  Produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. 
Chart 13.     Sold production of construction from January to September 2022  

 
 

Handel  
Trade 

W okresie od stycznia do września 2022 r w Łodzi odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w stosunku do 
poprzedniego roku o 18,8%, a w województwie łódzkim - o 19,3%. 

Wśród analizowanych rodzajów działalności największy wzrost zanotowały jednostki z grupy: „sprzedaż 
żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych” (o 39,4%) „sprzedaż w 
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych” (o 18,1%). Spadek 
dotyczył przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych 
sklepach” (o 16,1%). 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw 
Financial results of enterprises 

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 49 osób) w okresie  
styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosły 50578,6 mln zł i były wyższe o 13,4% niż w analogicznym okresie 2021 r. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów (25774,8 mln zł) stanowiły 51,0% ogółu przychodów. Koszty uzyskania 
przychodów zamknęły się w kwocie 47970,4 mln zł. Udział kosztów w przychodach ogółem w omawianym 
okresie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 94,8%. 

Przedsiębiorstwa objęte badaniem w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wypracowały wynik finansowy ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 2589,4 mln zł, tj. o 4,2% wyższy niż w analogicznym 
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okresie poprzedniego roku. Wynik finansowy brutto ukształtował się na poziomie 2608,1 mln zł, tj. o 1,0% 
niższym niż przed rokiem. Obciążenia wyniku finansowego brutto obniżyły się w porównywanych okresach o 
16,3%, do 327,8 mln zł. Wynik finansowy netto w kwocie 2280,4 mln zł był o 4,7% wyższy od zanotowanego w 
analogicznym okresie 2021 r. 

Wskaźniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były mniej korzystne niż uzyskane w 
pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Niższe niż w analogicznym okresie 2021 r. były wskaźniki rentowności 
obrotu brutto i netto, które wyniosły odpowiednio 5,2% i 4,5%. Obniżyły się również wskaźniki: rentowności ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów do poziomu 5,2% oraz płynności finansowej I i II stopnia do 
poziomu 31,0 i 92,1%. 

Udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w badanym okresie wyniósł 
78,2% (o 3,3 p. proc. mniej niż w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.). 
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Uwagi ogólne 
1. Dane w publikacji prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na 

podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej – Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007, wprowadzonej  
z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), 
która zastąpiła Polską Klasyfikację Działalności – PKD 2004. 

2. Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD 2007 według sekcji i działów. 
3. Ilekroć w publikacji jest mowa o „Przemyśle”, dotyczy to dodatkowego grupowania, które obejmuje sekcje 

PKD 2007: „Górnictwo i wydobywanie’’, ,,Przetwórstwo przemysłowe’’, ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych’’ oraz 
„Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”. 

4. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności. 
5. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej. 
6. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
7. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  

tj. produkcyjną i usługową, na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku. 
8. Dane miesięczne i kwartalne w zakresie: 

a) pracujących, zatrudnienia i wynagrodzeń dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób, przy czym (z wyjątkiem pracujących) dane nie obejmują zatrudnionych 
poza granicami kraju oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach 
zawodowych i in.;  

b) wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych i inwestycji 
rozpoczętych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem 
jednostek prowadzących działalność gospodarczą zaliczoną według PKD 2007 do sekcji ,,Rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo’’ oraz ,,Działalność finansowa i ubezpieczeniowa’’), w których liczba 
pracujących przekracza 49 osób; 

c) produkcji sprzedanej przemysłu, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej towarów – dotyczą 
podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

9. Informacje odnoszące się do sektora przedsiębiorstw, prezentuje się w oparciu o definicję przedsiębiorstwa 
wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek 
statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie. Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, przedsiębiorstwo jest traktowane jako jednostka organizacyjna produkująca wyroby lub 
świadcząca usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji,  
w szczególności w zakresie alokacji swoich bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jedną lub kilka 
rodzajów działalności w jednym lub kilku miejscach i jest tworzone przez jednostkę prawną lub grupę 
jednostek prawnych. Sektor przedsiębiorstw, obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą  
w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; 
przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz 
działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej  
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą 
rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, 
działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie 
architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania  
i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji 
komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. 
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10. Wartość produkcji i wskaźniki dynamiki, jeżeli nie zaznaczono inaczej, zostały podane bez wyrównań 
sezonowych. 

11. O ile nie zaznaczono inaczej, dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach 
bieżących, a wskaźniki dynamiki na podstawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe w roku 2010, 
przyjęto ceny stałe 2005 r. (średnie ceny bieżące 2005 r.), w latach 2011–2015 – ceny stałe 2010 r. (średnie 
ceny bieżące 2010 r.) a od 2016 r. – ceny stałe 2015 r. (średnie ceny bieżące 2015 r.). 

12. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych – wskaźniki dynamiki obliczono metodą 
nawiązania łańcuchowego. 

13. Dane według sekcji i działów PKD 2007 opracowano metodą przedsiębiorstw (podmiotową), przyjmując całe 
podmioty gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich 
działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych i podziałów terytorialnych. 

14. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach publikacji. 
Wprowadzone zmiany oznaczono „*”. 

15. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych  
z większą dokładnością niż podano w tablicach. 

16. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od 
podanych wielkości „ogółem”. 

17. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane 
kwartalne, wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał. 

18. Grupowania wyrobów dokonuje się zgodnie z nomenklaturą PRODPOL, opracowaną na podstawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz Listy PRODCOM. PKWiU 2015 została wprowadzona 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 
2016 r., w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach  
i systemach informacyjnych administracji publicznej. 

Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w Biuletyn statystyczny 
województwa łódzkiego III kwartał 2022 oraz zeszytach metodycznych i opracowaniach branżowych GUS. 

https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikaty-i-biuletyny/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-lodzkiego-trzeci-kwartal-2022-r-,4,77.html
https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikaty-i-biuletyny/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-lodzkiego-trzeci-kwartal-2022-r-,4,77.html
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General notes 
1. The data contained in the publication have been presented in accordance with the Polish Classification of 

Activities – PKD 2007, compiled on the basis of Statistical Classification of Economic Activities in the 
European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1st

 January 2008 by the decree of Council of 
Ministers dated 24th December 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885) and replaced the PKD 2004 (NACE 
Rev.1.1). 

2. Statistical data are presented in accordance with NACE Rev. 2 as arranged by sections and divisions. 
3. The category – Industry – used in the publication, refers to the NACE Rev. 2 sections: ’’Mining and quarrying’’, 

’’Manufacturing’’, ’’Electricity, gas, steam and air conditioning supply’’ and “Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities”. 

4. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership. 
5. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. 
6. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational 

entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity. 
7. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and 

service activity, on their own-account in order to earn a profit. 
8. Monthly and quarterly data in regard to: 

a) employed persons, employment as well as wages and salaries concern entities of the national economy 
in which the number of employed persons exceeds 9 persons; data do not include paid employees 
abroad (excluding employed persons) and in social and political organizations, trade unions, etc.; 

b) financial results of non-financial enterprises and investment outlays and newly started investments 
refer to economic entities keeping accounting ledgers (with the exception of units conducting economic 
activity included, in accordance with the NACE Rev. 2, in the section ’’Agriculture, forestry and fishing’’ 
and ’’Financial and insurance activities’’), in which the number of employed persons exceeds 49 persons; 

c) sold production of industry and of assembly-construction, and retail sale of goods cover those economic 
units, in which the number of employed persons exceeds 9 persons. 

9. Information relating to the enterprise sector is presented based on the definition of ”enterprise” – 
introduced by the regulation of the Council (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the 
observation and analysis of the production system in the Community. In accordance with the above-
mentioned Regulation the enterprise is the smallest combination of legal units that is an organizational unit 
producing goods or services, which benefits from a certain degree of autonomy in decision-making, 
especially for the allocation of its current resources. An enterprise carries out one or more activities at one 
or more locations. An enterprise may be a sole legal unit. Enterprise sector includes those entities, which 
carry out economic activities in the following areas: forestry and logging; marine fishing; mining and 
quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service activities; information and 
communication; real estate activities; legal and accounting activities; activities of head offices; management 
consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis; advertising 
and market research; other professional, scientific and technical activities; administrative and support 
service activities; arts, entertainment and recreation; repair of computers and personal and household 
goods; other personal service activities. 

10. The value of production and volume indices, if not indicated otherwise, are not seasonally adjusted. 
11. In the tables – unless otherwise stated – data in terms of value and structural indicators are presented at 

current prices and indices, on the basis of value at constant prices. As constant prices in year 2010 were 
adopted – 2005 constant prices (2005 average current prices), in years 2011–2015 – 2010 constant prices (2010 
average current prices), and since 2016 – 2015 constant prices (2015 average current prices). 

12. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated 
using the chainbase index method. 
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13. Data by the NACE Rev. 2 sections and divisions are compiled following the enterprise (entity) method, the 
entire organizational unit of entities in the national economy is the basis for grouping all data describing 
their activity according to individual classification levels and territorial divisions. 

14. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the publication. Such revised 
data will be marked with sign ”*”. 

15. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed 
with higher precision than that presented in tables. 

16. Due to the rounding of data, in some cases sums of components can differ from the amount given in the 
item ”total”. 

17. In tables presenting monthly data on the side, when such data are not available, quarterly data are shown 
in the line of the month ending a given quarter. 

18. Products are grouped according to PRODPOL nomenclature compiled on the basis of the Polish Classification 
of Goods and Services (PKWiU 2015) and PRODCOM List. PKWiU 2015 was introduced by the decree of Council 
of Ministers, dated 4 September 2015 (Journal of Laws, item 1676) to be used from 1 January 2016, in statistics, 
registration, documentation and accounting, and also in official registers and public administration 
information systems. 

Broader information and detailed methodological description are published in Statistical bulletin of łodzkie 
voivodship and methodological volumes and branch statistical publications of the Central Statistical Office. 

https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikaty-i-biuletyny/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-lodzkiego-trzeci-kwartal-2022-r-,4,77.html
https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikaty-i-biuletyny/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-lodzkiego-trzeci-kwartal-2022-r-,4,77.html
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