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Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje 

I. Bezrobocie 

Drugi kwartał 2018 roku charakteryzował się systematycznym spadkiem wskaźników 

bezrobocia zarówno w Łodzi, jak i w województwie łódzkim, tym samym została utrzymana 

tendencja, która zarysowała się już w końcówce ubiegłego kwartału. 

W Łodzi w czerwcu stopa bezrobocia osiągnęła najniższą wartość od 1991 roku i wyniosła 

5,9%. Zmalała również liczba bezrobotnych. Na koniec czerwca w łódzkich urzędach pracy 

zarejestrowanych było 20,6 tysiąca bezrobotnych, co oznacza spadek o blisko 7% w relacji do marca 

bieżącego roku (22,1 tys.). Natomiast na przestrzeni minionego kwartału z rejestru bezrobotnych 

wykreślono 800 osób. 

Wykres 1 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I i II kwartale 2018 roku – porównanie 

 

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego1  

                                                 
1 Główny Urząd Statystyczny [źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-

rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2018-r-,2,71.html data 

dostępu: 24.06.2018] 

76,2 75,7 73,8 70,8 68,7 67,122,7 22,6 22,1 21,4 21,0 20,6

7,0% 7,0%

6,8%

6,6%

6,4%

6,2%

6,5% 6,5%
6,4%

6,2%

6,0%
5,9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

lic
zb

a 
b

ez
ro

b
o

tn
yc

h
 w

ty
s.

liczba bezrobotnych woj. łódzkie I kw. liczba bezrobotnych woj. łódzkie II kw.

liczba bezrobotnych Łódź I kw. liczba bezrobotnych Łódź II kw.

stopa bezrobocia woj. łódzkie stopa bezrobocia Łódź



 2  

Podobnie rzecz się miała w skali całego województwa. Stopa bezrobocia obniżyła się 

z poziomu 6,8% na koniec I kwartału do 6,2% w końcówce II kwartału. Jeśli chodzi o liczbę 

bezrobotnych, w marcu w województwie łódzkim zarejestrowanych było 73,8 tysiąca osób, podczas gdy 

na koniec czerwca - 67,1 tysiąca, co oznacza spadek o 9%. Różnica w liczbie zarejestrowanych 

bezrobotnych na początku i na końcu II kwartału 2018 roku wyniosła 5% - jest to o 3,7 tysiąca mniej 

osób pozostających bez pracy. Najmniej problemów ze znalezieniem zatrudnienia mieli mieszkańcy 

w powiatach: skierniewickim (stopa bezrobocia w czerwcu 3,7%) oraz rawskim (3,8%)2. Z odwrotną 

sytuacją mamy do czynienia w powiatach kutnowskim i łaskim, w których w II kwartale odnotowano 

najwyższe stopy bezrobocia, odpowiednio 9,1% i 8,0%. 

Analiza szczegółowych danych charakteryzujących rynek pracy województwa łódzkiego 

w drugim kwartale bieżącego roku pokazuje spadki we wszystkich kategoriach zarejestrowanych 

bezrobotnych względem poprzedniego kwartału. 

▪ Największa zmiana nastąpiła w grupie najmłodszych bezrobotnych. Liczba osób do 25 roku 

życia pozostających bez pracy zmniejszyła się w Łodzi aż o 14,5% do poziomu 1 176 osób, 

a w regionie o 9,4% i wynosiła 6 559 osób. Mają oni najmniejszy udział w zbiorowości 

bezrobotnych w Łodzi - 5,7%, a w regionie - 9,8% ogółu. Osób młodych pozostających bez 

pracy w szerszej kategorii - do 35 roku życia jest w Łodzi 2 955 (14,3% ogółu bezrobotnych), 

w województwie – 14 548 (21,7%). To pokazuje, że trudniej znaleźć pracę młodym ludziom 

w przedziale 25 – 35 lat, aniżeli tym do 25 roku życia. 

▪ W dalszym ciągu najbardziej liczną grupą są długotrwale bezrobotni, którzy stanowią 54,9% 

ogółu zarejestrowanych w województwie i 59,6% w samej Łodzi. Jednakże w porównaniu 

do poprzedniego kwartału ich liczba również zmalała - w województwie o blisko 7% 

i aktualnie wynosi 36 865, a w Łodzi o 4,6% i wynosi 12 278. 

▪ Poprawie uległa także sytuacja w drugiej co do wielkości grupie zarejestrowanych 

bezrobotnych, czyli osób bez kwalifikacji zawodowych. Lokalnie stanowią oni aż 46% 

(spadek o 5% względem poprzedniego kwartału), w regionie natomiast jest to prawie co trzeci 

bezrobotny (spadek o 8%). 

▪ W rejestrach łódzkich urzędów pracy wpisane są 7352 osoby w wieku 50+. Ich liczba w relacji 

do poprzedniego kwartału zmalała o 5,8%. Stan bezrobotnych 50+ w pozostałych powiatach 

to łącznie 20 435 osób (zmiana w stosunku do I kwartału o 9%). Dane te sytuują najstarszą 

grupę pozostających bez pracy na trzecim miejscu wśród ogółu bezrobotnych. 

▪ Odsetek niepracujących osób niepełnosprawnych na terenie Łodzi wynosi aktualnie 10%, 

w województwie - 8%. W relacji do pierwszego kwartału w Łodzi ich liczba spadła o 4% 

(tj. o 78 osób), a w województwie o 5% (tj. o 284 osoby). 

▪ Stosunek liczby kobiet i mężczyzn biernych zawodowo jest różny w obrębie województwa: 

w Łodzi poza rynkiem pracy pozostaje więcej mężczyzn (51%), a w pozostałych powiatach – 

kobiet (53%)3. 

                                                 
2 Główny Urząd Statystyczny [źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-

rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2018-r-,2,71.html data 

dostępu: 24.06.2018] 
3 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy; data 

dostępu: 16.06.2018] 
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Odwołując się do sytuacji w całym kraju warto zauważyć, że średnia stopa bezrobocia dla 

Polski na koniec II kwartału 2018 roku wyniosła 5,9%. W tym układzie, województwo łódzkie 

z wartością 6,2% plasuje się wśród regionów o umiarkowanym poziomie bezrobocia4 (rysunek 1). 

Rysunek 1 

Stopa bezrobocia w województwach na koniec II kwartału 2018 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego5 

II. Poszukiwani pracownicy 

W drugim kwartale 2018 roku w dwunastu branżach średnia miesięczna liczba ofert pracy dla 

województwa łódzkiego, zamieszczonych na portalu pracuj.pl przekroczyła sto. Podobnie jak 

w poprzednim kwartale, najwięcej ofert pracy znaleźć można było w sektorach sprzedaż i obsługa 

klienta. W dalszej kolejności znajdowały się oferty od pracodawców z branży: inżynieria, finanse, 

ekonomia, produkcja. W stosunku do poprzedniego okresu wzrosło natomiast zapotrzebowanie 

na pracowników fizycznych, pracowników łańcucha dostaw, administracji biurowej i działów HR. 

                                                 
4Główny Urząd Statystyczny …op. cit. 
5 Główny Urząd Statystyczny … op. cit. 
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Wykres 2 

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl 

(II kwartał 2018 r., woj. łódzkie) 

 
Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ogłoszeń o pracy 

zamieszczonych w II kwartale 2018 roku w portalu pracuj.pl. 
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III. Nowe inwestycje 

W drugim kwartale bieżącego roku w regionie łódzkim pojawili się następujący nowi 

inwestorzy: 

W Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstaje zakład 

produkcyjny firmy Miele6. Jest to niemiecki koncern produkujący sprzęt AGD klasy 

Premium. Pod Łodzią wytwarzane będą pralki z przeznaczeniem na rynek europejski, w tym 

polski. Rozpoczęcie działalności planowane jest na koniec 2019 roku. Na początku 

zatrudnionych zostanie ok. 400 pracowników. 

Na wiosnę 2019 roku zaplanowano otwarcie w Łodzi Galerii Wnętrz City Meble7. 

Znajdzie się w niej 30 – 40 salonów oferujących produkty i usługi związane z urządzaniem oraz 

funkcjonowaniem domu i ogrodu. Swoje miejsce znajdzie także oferta gastronomiczna oraz 

Park Zabaw i Rozrywki. Obiekt powstanie na miejscu centrum meblowego TOP Shopping. 

Ponad 100 nowych miejsc pracy ma powstać na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej8. Zezwolenia na działalność wręczono ośmiu firmom. Sześć z nich 

to przedsiębiorstwa zagraniczne. Inwestują między innymi: Hellyar Plastics – brytyjski 

producent granulatu plastikowego, który otworzy zakład w Łowiczu; Textus – polski producent 

włóknin do zastosowań higienicznych, działający w powiecie radomszczańskim; Orsa-Moto – 

firma z polsko-włoskim kapitałem produkująca włókniny między innymi dla przemysłu 

motoryzacyjnego, inwestuje w Ozorkowie (drugie zezwolenie); Wirthwein – niemiecki 

producent komponentów do urządzeń AGD, w Łodzi zainwestuje po raz piąty. 

Rozszerzają działalność w regionie łódzkim: 

Działająca w Łodzi od dwunastu lat firma Hexagon otworzyła nową siedzibę9. 

Jest to międzynarodowa korporacja, zajmująca się produkcją oprogramowania oraz sprzętu 

związanego z mapami i geolokacją. W Łodzi powstawać będzie oprogramowanie do dronów, 

skanerów laserowych, a także maszyn budowlanych. Firma we współpracy z łódzkimi 

uczelniami prowadzi także badania naukowe. W najbliższym czasie zatrudnienie znajdzie 

co najmniej 30 osób, głównie programistów. 

W Starym Gostkowie koło Łodzi inwestuje po raz kolejny Grupa Japan Tobacco10. 

Nowy zakład japońskiego producenta wyrobów tytoniowych ma być gotowy pod koniec 

bieżącego roku. Powstanie 80 nowych miejsc pracy. Dzięki inwestycji zakład będzie jedną 

z największych i najważniejszych fabryk JTI na świecie. 

                                                 
6 https://www.tulodz.com/wiadomosci,na-granicy-lodzi-powstaje-nowoczesna-fabryka-miele-buduje-swoj-

flagowy-zaklad-produkcyjny-wideo,wia5-3273-9288.html data dostępu: 25.07.2018 r. 
7 https://www.tulodz.com/wiadomosci,w-lodzi-powstanie-nowa-galeria-handlowa-czym-bedzie-sie-wyrozniac-

wizualizacje,wia5-3273-8581.html  data dostępu: 24.07.2018 r. 
8 https://lodz.tvp.pl/37835558/nowe-inwestycje-w-lsse-za-ponad-126-mln-zl-i-ponad-100-miejsc-pracy data 

dostępu: 25.07.2018 r. 
9 http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/12-lat-w-lodzi-teraz-w-nowej-siedzibie-lodzki-oddzial-hexagon-

wciaz-poszukuje-nowych-pracownikow,13342741/  data dostępu:24.07.2018 r. 
10 https://mlodziwlodzi.pl/pod-lodzia-powstanie-najwieksza-na-swiecie-fabryka-japonskiego-giganta-koszt-

inwestycji-to-800-mln-dolarow/  data dostępu: 24.07.2018 r. 

 

https://www.tulodz.com/wiadomosci,w-lodzi-powstanie-nowa-galeria-handlowa-czym-bedzie-sie-wyrozniac-wizualizacje,wia5-3273-8581.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,w-lodzi-powstanie-nowa-galeria-handlowa-czym-bedzie-sie-wyrozniac-wizualizacje,wia5-3273-8581.html
https://lodz.tvp.pl/37835558/nowe-inwestycje-w-lsse-za-ponad-126-mln-zl-i-ponad-100-miejsc-pracy
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/12-lat-w-lodzi-teraz-w-nowej-siedzibie-lodzki-oddzial-hexagon-wciaz-poszukuje-nowych-pracownikow,13342741/
http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/12-lat-w-lodzi-teraz-w-nowej-siedzibie-lodzki-oddzial-hexagon-wciaz-poszukuje-nowych-pracownikow,13342741/
https://mlodziwlodzi.pl/pod-lodzia-powstanie-najwieksza-na-swiecie-fabryka-japonskiego-giganta-koszt-inwestycji-to-800-mln-dolarow/
https://mlodziwlodzi.pl/pod-lodzia-powstanie-najwieksza-na-swiecie-fabryka-japonskiego-giganta-koszt-inwestycji-to-800-mln-dolarow/
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Poprawia się także sytuacja osób w wieku 50+. Sieć Biedronka postanowiła stworzyć 

miejsca pracy specjalnie dla tej grupy pracowników11. Do ich obowiązków będzie należała 

tylko praca przy kasie, bez konieczności układania towarów na półkach. 

W Łodzi planowana jest nowa inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa12. Rozpoczęto 

budowę nowego budynku techniczno – biurowego, który będzie się składał z pięciu 

kondygnacji. W budynku powstaną między innymi sale konferencyjne, pomieszczenia w stylu 

open space, pomieszczenia socjalne, biurowe oraz magazyny. 

W regionie łódzkim jest praca dla kierowców, maszynistów i motorniczych13. Łódzkie 

MPK potrzebuje 30 kierowców. Wolnych etatów wkrótce będzie więcej, gdyż 53 pracowników 

osiągnęło wiek emerytalny. W Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej brakuje także maszynistów. 

 

 

Opracowanie Janusz Moos 

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji /-/ 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Dyrektor 

i Kształcenia Praktycznego Łódzkiego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 i Kształcenia Praktycznego 

Łódź, 25 lipca 2018 roku 

                                                 
11 http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23531056,biedronka-stworzyla-stanowisko-dla-starszych-pracownikow-

beda.html  data dostępu: 24.07.2018 r. 
12 https://www.tulodz.com/wiadomosci,polska-spolka-gazownictwa-stawia-na-rozwoj-w-lodzi-powstanie-nowa-

inwestycja,wia5-3273-9098.html  data dostępu: 24.07.2018 r. 
13 http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/w-regionie-lodzkim-brakuje-kierowcow-maszynistow-

motorniczych-na-razie-jeszcze-nie-ma-obcinania-kursow,13335491/ data dostępu: 24.07.2018 r. 

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23531056,biedronka-stworzyla-stanowisko-dla-starszych-pracownikow-beda.html
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23531056,biedronka-stworzyla-stanowisko-dla-starszych-pracownikow-beda.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,polska-spolka-gazownictwa-stawia-na-rozwoj-w-lodzi-powstanie-nowa-inwestycja,wia5-3273-9098.html
https://www.tulodz.com/wiadomosci,polska-spolka-gazownictwa-stawia-na-rozwoj-w-lodzi-powstanie-nowa-inwestycja,wia5-3273-9098.html
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/w-regionie-lodzkim-brakuje-kierowcow-maszynistow-motorniczych-na-razie-jeszcze-nie-ma-obcinania-kursow,13335491/
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/w-regionie-lodzkim-brakuje-kierowcow-maszynistow-motorniczych-na-razie-jeszcze-nie-ma-obcinania-kursow,13335491/

