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Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje – Podsumowanie roku 

I. Bezrobocie   

W Łodzi w IV kwartale odnotowano najniższe bezrobocie w całym 2017 roku. W grudniu stopa 

bezrobocia wyniosła 6,4% i była niższa o pół punktu procentowego w stosunku do ostatniego miesiąca 

III kwartału (Wykres 1). Tendencja spadkowa utrzymywała się od początku roku, tak więc różnica 

między styczniem a grudniem ostatecznie wyniosła 1,5% (Wykres 2). 

Podobnie rzecz się miała z liczbą bezrobotnych. W końcu grudnia 2017 roku w Łodzi 

zarejestrowanych było 21,9 tysięcy bezrobotnych, co oznacza spadek o około 9% w relacji 

do kończącego III kwartał września (23,9 tys.). Sukcesywnie ubywało bezrobotnych w trakcie całego 

roku. Ostatecznie pomiędzy styczniem (27,3 tys.) a grudniem ich liczba zmalała o blisko 

20% (Wykres 3).  

Wykres 1 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w III i IV kwartale 2017 roku 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego1  

                                                 
1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-

zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-

2017-r-,2,65.html  [data dostępu: 25.01.2018 r.] 
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W województwie łódzkim czwarty kwartał również przyniósł pozytywne zjawiska. Jakkolwiek 

stopa bezrobocia w grudniu nieco wzrosła w stosunku do listopada (z 6,7% w listopadzie, na 6,8% 

w grudniu; Wykres 1), to cały kwartał był najlepszym dla województwa w skali całego roku. Różnica 

poziomu stopy bezrobocia między styczniem a grudniem wyniosła 2% (Wykres 2). 

Systematycznie malała także liczba bezrobotnych w województwie łódzkim. W grudniu 

zarejestrowanych było 72,7 tysiące osób, podczas gdy na koniec poprzedniego kwartału było ich o 3,9 

tysiące więcej (76,6 tys. wrzesień 2017). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych na przestrzeni 

całego roku wyniósł z kolei 23% - jest to o 21,9 tysięcy mniej osób pozostających bez pracy (Wykres 3). 

Wykres 2 

Stopa bezrobocia w Łodzi i województwie w 2017 roku 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego2 

Wykres 3 

Liczba bezrobotnych w Łodzi i województwie w 2017 roku 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego3 

                                                 
2 Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ [data 

dostępu: 25.01.2018r.] 
3 Op.cit. 
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Biorąc pod uwagę sytuację w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego najwyższą 

stopę bezrobocia w IV kwartale odnotowano w powiecie kutnowskim i łaskim (po 9,4%) oraz łęczyckim 

i łódzkim wschodnim (po 8,1%). Z kolei najmniej osób bezrobotnych w stosunku do ludności aktywnej 

zawodowo występuje w powiatach: rawskim i skierniewickim (po 4,3%), a także w wieruszowskim 

(4,8%)4  

Analizując strukturę bezrobocia5 zarówno w Łodzi, jak i w województwie uderza duży 

odsetek osób długotrwale bezrobotnych. W Łodzi na koniec kwartału 2017 roku ta grupa stanowiła 

60,07% ogółu zarejestrowanych, w regionie była nieco niższa - 55,83%. Blisko połowa (45,55%) 

zarejestrowanych bezrobotnych w Łodzi, a 1/3 zarejestrowanych w województwie nie znajduje pracy 

ze względu na brak kwalifikacji zawodowych. Problemy ze znalezieniem pracy mają także osoby 50+. 

Stanowią one około 1/3 nieaktywnych zawodowo zarówno w Łodzi, jak i w skali województwa (Łódź 

35,99%; województwo 30,76%). Na tym tle statystyki rysują lepszą sytuację młodych na lokalnym 

i regionalnym rynku pracy. W Łodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia to 14,24% ogółu 

ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy, w województwie – to co piąty młody człowiek. 

Warto zaznaczyć, że w tej kategorii bezrobotnych przeważają osoby w przedziale wieku 25-30 lat. 

Problem ze znalezieniem pracy mają także osoby niepełnosprawne. W Łodzi jest to 10,30% wszystkich 

zarejestrowanych, w skali regionu sytuacja niepełnosprawnych wygląda nieco lepiej - 8,05%. Liczba 

nieaktywnych zawodowo kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn nie odbiega w stopniu 

znaczącym zarówno w skali miasta Łodzi (48,53% kobiety), jak i województwa łódzkiego (51,79% 

kobiety). Zestawiając powyższe dane z III kwartałem 2017 roku, zauważa się ogólną poprawę i spadek 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych kategoriach. Jedynie liczebność grupy 

bezrobotnych niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi pozostaje na tym samym poziomie. 

Na koniec warto podkreślić, że średnia stopa bezrobocia dla Polski w IV kwartale 2017 roku 

wyniosła 6,6%.  Na tym tle województwo łódzkie z wartością 6,8% znajduje się w grupie województw 

charakteryzujących się średnim poziomem bezrobocia6 (patrz rysunek 1, str. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-

i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html ; data dostępu: 26.01.2018r.] 
5 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy ; data 

dostępu: 26.01.2018r.] 
6 Główny Urząd Statystyczny [źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-

rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-

i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html ; data dostępu: 26.01.2018r.] 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
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Rysunek 1 

Stopa bezrobocia w województwach w IV kwartale 2017 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego7 

 

II. Poszukiwani pracownicy 

W czwartym kwartale 2017 roku w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert pracy 

dla województwa łódzkiego zamieszczonych na portalu pracuj.pl przekroczyła sto. Najwięcej ofert 

pracy tradycyjnie pochodziło od pracodawców z sektorów sprzedaż i obsługa klienta. Następne 

w kolejności uplasowały się: inżynieria, finanse, ekonomia, produkcja, IT - rozwój oprogramowania. 

Duży popyt na pracowników wystąpił także w obszarze łańcucha dostaw, sekcji IT – administracja, 

pracy fizycznej oraz administracji biurowej. 

 

 

 

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

rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-

i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html ; data dostępu: 26.01.2018r.] 
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Wykres 4 

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

(IV kwartał 2017 r., woj. łódzkie) 

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

zamieszczonych w IV kwartale 2017 roku w portalu pracuj.pl. 
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W porównaniu z trzecim kwartałem8 więcej miejsc pracy oferowało 10 na 31analizowanych 

branż. Największe wzrosty zanotowano w sekcjach: budownictwo (o 20,9%), zakupy (o 18,8%), 

produkcja (o 16,2%), call center (o 15,2%), kontrola jakości (o 14,6%), nieruchomości (o 14,5%), 

inżynieria (o 12%), zdrowie, uroda, rekreacja (o 11,9%), IT – administracja (o 10,9%), obsługa klienta 

(o 4,8%). 

Spadek liczby wolnych miejsc pracy nastąpił w 7 sekcjach: edukacja i szkolenia (o 28,8%), Human 

Resources - zasoby ludzkie (o 24,3%), doradztwo i konsulting (o 21,6%) oraz .Internet, e-commerce, 

nowe media ( o 19,5%). Niewielkie zmiany dotyczyły działów: praktyki, staże, administracja biurowa, 

sprzedaż. 

Podsumowując - w skali całego roku 2017 najwięcej ofert pracy zamieszczano w kategoriach 

sprzedaż i obsługa klienta. Sektorem, w którym obserwowano systematyczny wzrost liczby 

zamieszczanych ofert pracy było budownictwo. Przyczyną tego jest z jednej strony deficyt specjalistów 

oraz wykwalifikowanych pracowników budowlanych, z drugiej natomiast tempo rozwoju omawianej 

gałęzi łódzkiej gospodarki. W I kwartale pracownicy budowlani mogli wybierać spośród średnio 63,7 

ofert w miesiącu, natomiast aktualne dane wskazują na zwiększenie się tej liczby do 90,7 miesięcznie 

(wzrost o 42%). Najmniej propozycji w skali roku pojawiło się dla osób zainteresowanych pracą 

w energetyce oraz BHP i ochronie środowiska. 

III. Nowe inwestycje 

 

W IV kwartale 2017 roku w regionie łódzkim pojawili się następujący nowi inwestorzy: 

Miele Technika Sp. z o. o. została inwestorem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

W podstrefie Ksawerów powstanie zakład, w którym z wykorzystaniem najnowszych, wcześniej 

niestosowanych technologii produkowane będą pralki. W ramach pierwszego etapu inwestycji 

zatrudnienie znajdzie co najmniej 350 osób - wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz 

wyspecjalizowani pracownicy produkcyjni. Uruchomienie produkcji przewidywane jest do 2020 roku. 

Będzie to pierwszy zakład produkcyjny niemieckiego koncernu Miele w Polsce, który jest światowym 

liderem w produkcji artykułów gospodarstwa domowego w segmencie premium9. 

Goldbeck Elementy Polska, rodzinna firma z Niemiec buduje w Lućmierzu zakład 

produkcyjny. Firma zajmuje się projektowaniem, budową i konstruowaniem hal, budynków biurowych 

i wielopoziomowych parkingów przy wykorzystaniu prefabrykowanych elementów systemowych. 

W nowym zakładzie wytwarzane będą stalowe konstrukcje budowlane na wewnętrzne potrzeby 

koncernu, między innymi słupy, dźwigary, kratownice, belki podsuwnicowe i inne. Rozpoczęcie 

działalności planowane jest na 2018 rok. Zatrudnienie znajdzie sto osób. Jest to pierwsza inwestycja 

firmy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej10. 

ZF jest niemiecką firmą działającą w branży motoryzacyjnej, jednym z największych na świecie 

dostawców rozwiązań z obszaru elektroniki (technologie napędu, podwozia, aktywnych i pasywnych 

systemów bezpieczeństwa). W nowo otwartym łódzkim oddziale zatrudnienie znajdzie dwieście osób, 

przede wszystkim inżynierów elektroników i informatyków lub pokrewnych specjalności, znających 

język angielski. W Centrum Inżynieryjnym Elektroniki w Łodzi projektowane będą elektroniczne 

                                                 
8 Aktualna informacja o rynku pracy nr 3/2017 [link: http://orpde.wckp.lodz.pl/node/323; data dostępu: 

22.01.2018r.] 
9 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna http://sse.lodz.pl/2017/11/14/miele-nowym-inwestorem-lsse/ [data 

dostępu: 12.01.2018 r.] 
10 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna http://sse.lodz.pl/2017/10/12/poczatek-inwestycji-firmy-goldbeck-

elementy-polska-w-lucmierzu/ [data dostępu: 23.10.2017 r.] 

http://orpde.wckp.lodz.pl/node/323
http://sse.lodz.pl/2017/11/14/miele-nowym-inwestorem-lsse/
http://sse.lodz.pl/2017/10/12/poczatek-inwestycji-firmy-goldbeck-elementy-polska-w-lucmierzu/
http://sse.lodz.pl/2017/10/12/poczatek-inwestycji-firmy-goldbeck-elementy-polska-w-lucmierzu/
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systemy bezpieczeństwa w obszarze aktywnych systemów, które działają z wykorzystaniem kontroli 

radarowo – wizyjnych. Pierwszy oddział firmy w Polsce istnieje w Częstochowie11. 

Zalando, jedna z największych platform modowych w Europie z siedzibą w Berlinie inwestuje 

w Głuchowie koło Łodzi. Powstanie tam międzynarodowe centrum logistyczne, w którym zatrudnienie 

znajdzie około tysiąc osób. Będzie obsługiwało klientów z trenu Polski, południowo – wschodnich 

Niemiec i Austrii. Testy operacyjne rozpoczną się pod koniec 2018 roku. Zalando zajmuje się sprzedażą 

w systemie e-commerce odzieży, obuwia i akcesoriów zarówno znanych światowych marek, 

jak i produktów lokalnych projektantów oraz marek własnych. Będzie to drugie centrum logistyczne 

w kraju, pierwsze powstało pod Szczecinem12. 

Poniższa lista obejmuje inwestorów, którzy poszerzają swoją dotychczasową działalność na terenie 

łódzkiego: 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, firma produkująca w Łodzi sprzęt AGD, zamierza 

zwiększyć zdolności produkcyjne o czterdzieści procent. Wynikiem inwestycji będzie wzrost 

zatrudnienia o dziesięć procent. Planowane jest zwiększenie wydajności trzech istniejących linii 

produkcyjnych oraz uruchomienie czwartej. Zakończenie modernizacji zakładu planowane jest w 2018 

roku. Firma ma siedzibę w Monachium (Niemcy). Głównymi jej klientami są kraje Europy Zachodniej 

i skandynawskie13. 

Whirlpool Corporation obecny od kilku lat w Łodzi największy z producentów dużego sprzętu 

AGD na świecie otworzył nowe Centrum Usług Wspólnych dla Finansów. Obsługuje ono operacje 

księgowe i finansowe dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zatrudnionych zostało prawie 270 osób. 

Firma ma siedzibę w USA14. 

Philips Lighting otworzy w Łodzi Centrum Usług Finansowych, które będzie zajmowało się 

procesami księgowymi i finansowymi wszystkich europejskich oddziałów firmy. Planowane jest 

zatrudnienie 120 osób. Jest to już druga łódzka inwestycja światowego lidera branży oświetleniowej, 

którego siedziba znajduje się w Holandii15. 

W czwartym kwartale 2017 roku przybywało inwestycji generujących nowe miejsca pracy 

w regionie. Głównie były to firmy niemieckie. Oferowano zatrudnienie w obszarze e-commerce, BPO, 

produkcji sprzętu AGD oraz produkcji prefabrykatów budowlanych. Pracę znajdą także elektronicy 

oraz informatycy. 

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, 31 stycznia 2018 roku 
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