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Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje 

I. Bezrobocie 

Pierwszy kwartał 2018 roku przyniósł kontynuację pozytywnych zjawisk na rynku pracy 

w Łodzi i województwie łódzkim, które obserwowaliśmy już w poprzednim roku. 

W Łodzi w marcu stopa bezrobocia wyniosła 6,4% i była taka sama jak w rekordowym grudniu 

2017 roku, natomiast obniżyła się o 1,4 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego (wykres 1). Zmalała również liczba bezrobotnych w Łodzi. Na koniec marca w łódzkich 

powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 22,1 tysięcy bezrobotnych, co oznacza spadek 

o blisko 19% w relacji do marca zeszłego roku (5,1 tys. osób). Sukcesywnie ubywało bezrobotnych 

także w trakcie całego I kwartału 2018 roku. Pomiędzy styczniem a marcem ich liczba zmniejszyła się 

o 600 osób (2,6%). 

Wykres 1 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I kwartale 2017 i 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-marca-2018-r-,2,68.html; data 

dostępu: 25.04.2018r.] 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2018-r-,2,68.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2018-r-,2,68.html
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Podobne zmiany miały miejsce na terenie całego województwa. Stopa bezrobocia na poziomie 

6,8% na koniec marca 2018 oznacza obniżkę o 1,6 punktu procentowego względem analogicznego 

okresu roku poprzedniego (8,4% - marzec 2017 roku) oraz utrzymanie poziomu z ostatniego kwartału 

2017 roku. Jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych, w marcu w województwie łódzkim zarejestrowanych 

było 73,8 tysiące osób, podczas gdy na koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku było ich o 16,8 

tysiące więcej (90,6 tys. marzec 2017 roku). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu 

całego I kwartału 2018 roku wyniósł 3,15% - jest to o 2,4 tysiąca mniej osób pozostających bez pracy. 

Analizując sytuację w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego najwyższą stopę 

bezrobocia w I kwartale odnotowano w powiecie kutnowskim (9,8%), łaskim (9,3%) oraz łódzkim 

wschodnim (8%). Najmniej problemów ze znalezieniem pracy mieli mieszkańcy w powiatach: rawskim 

(4,2%), a także w wieruszowskim (4,9%)2. 

Patrząc na strukturę bezrobocia3 na lokalnym i regionalnym rynku pracy zwraca uwagę 

utrzymujący się od dłuższego czasu duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych. W Łodzi na koniec 

I kwartału 2018 roku grupa ta stanowiła 58% ogółu zarejestrowanych, a w województwie - 54%. 

Problemem pozostają także osoby bez kwalifikacji zawodowych. Jest ich blisko 46% w Łodzi, a co trzeci 

bezrobotny w regionie (34%). Analizując dane wg. kategorii wiekowych, liczną grupę bezrobotnych 

nadal stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Jest to ponad 1/3 pozostających bez pracy na terenie Łodzi 

(35,24%) i nieco mniej - 30,5% w skali województwa. W lepszej sytuacji znajdują się osoby do 30 roku 

życia. W Łodzi jest ich 15,2% wśród ogółu ujętych w rejestrach urzędów pracy. W regionie natomiast 

odsetek ten jest wyższy i sięga 22%. Oznacza to, że co piąty bezrobotny naszego województwa 

to człowiek młody (do 30 lat). W ciągu całego kwartału zauważalna była tendencja spadkowa 

w rejestrze bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Na regionalnym rynku pracy bez zatrudnienia było 

blisko 7,8% osób z orzeczeniami, natomiast w Łodzi nieco więcej - 9,7%. Liczba kobiet i mężczyzn 

bezrobotnych nie różni się w stopniu znaczącym. Zarówno w skali Łodzi (48% kobiety, 52% 

mężczyźni), jak i województwa (51% kobiety, 49% mężczyźni) są to zbliżone wartości. Zestawiając 

powyższe dane z IV kwartałem 2017 roku, zauważa się ogólny spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych w poszczególnych kategoriach (sięgający maksymalnie 1,5 punktu procentowego). 

Jedynie liczba osób bez kwalifikacji zawodowych w Łodzi, jak i województwie pozostaje na tym samym 

poziomie. 

Odwołując się do sytuacji w całym kraju warto zauważyć, że średnia stopa bezrobocia dla 

Polski na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 6,6%. W tym układzie, województwo łódzkie 

z wartością 6,8% plasuje się wśród regionów o umiarkowanym poziomie bezrobocia4 (patrz rysunek 1). 

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

rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2018-r-,2,68.html; data 

dostępu: 25.04.2018r.] 
3 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy; data 

dostępu: 25.04.2018r.] 
4Główny Urząd Statystyczny… op. cit. 
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Rysunek 1 

Stopa bezrobocia w województwach na koniec I kwartału 2018 

 
Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego5 

II. Poszukiwani pracownicy 

W pierwszym 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 i IT – rozwój oprogramowania. Duże zapotrzebowanie na nowe kadry, można 

było zauważyć również w sektorach: łańcuch dostaw, IT – administracja, praca fizyczna, administracja 

biurowa, budownictwo oraz bankowość. 

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

rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2018-r-,2,68.html; data 

dostępu: 25.04.2018r.] 
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Wykres 2 

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

(I kwartał 2018 r., woj. łódzkie) 

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

zamieszczonych w I kwartale 2018 roku w portalu pracuj.pl. 
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Pierwszy kwartał 2018 roku, pod względem ilości oferowanych nowych stanowisk pracy, przedstawia 

się bardzo pozytywnie. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku6, więcej ofert pracy 

zamieszczonych zostało we wszystkich z 30 analizowanych branż. 

Największe wzrosty zanotowano w sekcjach: BHP, ochrona środowiska (o 46,5%), nieruchomości 

(o 43,2%), energetyka (o 37,5%), kontrola jakości (o 30,6%), prawo (o 29%), badania i rozwój 

(o 28,3%), ubezpieczenia (o 27,8%), inżynieria (o 22,7%), doradztwo, konsulting (o 21,2%), oraz call 

center (o 20,3%). Wzrosty w pozostałych branżach wynoszą średnio około 10% w każdej. Jedynie 

w sekcji zdrowie, uroda, rekreacja, liczba zamieszczonych ofert pozostała na tym samym poziomie 

i wynosiła średnio 31 w skali miesiąca. 

Pracodawcy zamieszczali również ogłoszenia w sektorach: media, sztuka, rozrywka, sektor publiczny 

oraz public relations. Są to branże, które z uwagi na małą ilość ofert pracy, nie były uwzględniane 

podczas poprzednich zestawień. W analizowanym okresie, nastąpił wzrost zapotrzebowania na usługi 

w tym obszarze i przypada na nie średnio 6 ofert w skali miesiąca.  

Podsumowując – w skali całego kwartału największy deficyt pracowników występuje w kategoriach 

sprzedaż i obsługa klienta. Sektorem, w którym obserwuje się największy wzrost popytu na pracę 

podczas całego kwartału jest BHP, ochrona środowiska. Przyczyną tego jest deficyt pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia z tego obszaru i rozwój tej gałęzi gospodarki na terenie Łodzi. 

Najmniej propozycji w skali kwartału pojawiło się dla osób zainteresowanych pracą w obszarze public 

relations. 

III. Nowe inwestycje 

Nowi inwestorzy, którzy pojawili się w I kwartale 2018 roku w regionie łódzkim: 

Firma Bio-Gen sp. z o.o. właśnie przenosi się z Namysłowa do Łodzi. Jest to działająca 

w obszarze biotechnologii polska firma, która znana jest także za granicą. Zajmuje się opracowywaniem 

produktów wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak probiotyki dla zwierząt hodowlanych, preparaty 

dla roślin i gleby, bioutylizatory, preparaty do rekultywacji zbiorników wodnych. W nowej lokalizacji 

chce rozpocząć działalność jesienią 2018 roku. Powstaną miejsca pracy dla wysokokwalifikowanej 

kadry7. 

Firma Panasonic Electric Works Polska przeniosła swoją siedzibę z Warszawy do Łodzi. 

Oprócz sprzętu elektronicznego produkuje ona komponenty elektroniczne i elektromechaniczne, 

wyświetlacze, półprzewodniki, baterie wielokrotnego ładowania, rozwiązania automatyki 

przemysłowej dla branży motoryzacyjnej, transportowej, budowlanej, infrastrukturalnej, logistycznej 

oraz medycznej oraz produkty mające zastosowanie w elektronice domowej i osobistej. Europejski 

oddział firmy ma siedzibę w Niemczech. W Łodzi działalność rozpocznie biuro handlowe. Planowane 

jest utworzenie laboratorium znakowania laserowego8. 

                                                 
6 Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2017 [link: http://orpde.wckp.lodz.pl/node/335; 

data dostępu: 25.04.2018r.] 
7 „Lider biotechnologii przenosi się do Łodzi”, Arkadiusz Grzegorczyk/BPKSiT; 

http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lider-biotechnologii-przenosi-sie-do-lodzi-id18444/2018/2/20/, data 

dostępu: 23.03.2018 r. 
8 „Biuro Panasonic Electric Works polska przenosi się z Warszawy do Łodzi”; Arkadiusz Grzegorczyk/BPKSiT 

http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/biuro-panasonic-electric-works-polska-przenosi-sie-z-warszawy-do-lodzi-

id18492/2018/2/21/; data dostępu: 23.03.2018 r.; www.panasonic-electric-works.com/pl/przeniesienie-naszego-

biura-z-warszawy-do-lodzi.htm data dostępu:25.04.2018 r. 

http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lider-biotechnologii-przenosi-sie-do-lodzi-id18444/2018/2/20/
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/biuro-panasonic-electric-works-polska-przenosi-sie-z-warszawy-do-lodzi-id18492/2018/2/21/
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/biuro-panasonic-electric-works-polska-przenosi-sie-z-warszawy-do-lodzi-id18492/2018/2/21/
http://www.panasonic-electric-works.com/pl/przeniesienie-naszego-biura-z-warszawy-do-lodzi.htm
http://www.panasonic-electric-works.com/pl/przeniesienie-naszego-biura-z-warszawy-do-lodzi.htm
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Przedsiębiorstwo deweloperskie Ghelamco realizuje inwestycję w Nowym Centrum Łodzi. 

Na terenie między dworcem Fabrycznym i EC1 planowana jest budowa hotelu, powierzchni biurowych, 

apartamentowca, restauracji i kawiarni. Prace rozpoczną się w drugiej połowie 2018 roku. Firma 

pochodzi z Belgii9. W perspektywie można więc mieć nadzieję na nowe miejsca pracy. 

Na terenie województwa łódzkiego rozszerzają swoją działalność: 

Firma Geberit Ozorków Sp. z o.o. zamierza wybudować nową halę magazynowo – 

produkcyjną z zapleczem biurowym. Dzięki tej inwestycji w Ozorkowie ma powstać 35 nowych miejsc 

pracy. Geberit jest szwajcarską firmą produkującą urządzenia sanitarne10. 

W Łodzi rozwija się sektor logistyczny. Kilkaset nowych miejsc pracy zapewnić ma powstający 

na Olechowie park logistyczny firmy Panattoni Europe, która jest międzynarodowym deweloperem 

powierzchni magazynowych, założonym w USA. Zbudowana została hala dla firmy BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego. Nowe Centrum Logistyczne będzie obsługiwało łańcuch dostaw w kraju 

i za granicą. Składowane będą zarówno gotowe wyroby oraz komponenty przeznaczone do produkcji 

w kraju i za granicą. Obok budowane jest centrum sprzedaży internetowej sieci Smyk. Kompleks 

ma korzystać z własnej stacji kolejowej11.  

W pierwszym kwartale 2018 roku przybyło inwestycji generujących nowe miejsca pracy 

w regionie. Głównie są to firmy pochodzenia zagranicznego. Oferowano zatrudnienie w obszarze 

logistyki, biotechnologii, elektroniki. Zatrudnienie znajdą także pracownicy produkcji. 

 

 

 

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, 27 kwietnia 2018 roku 

                                                 
9 „Ghelamco w Nowym Centrum Łodzi. Premiera inwestycji. Zobacz, co powstanie na najdroższej 

nieruchomości w Łodzi”, Aleksandra Hac / BRPiNM; http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/ghelamco-w-

nowym-centrum-lodzi-premiera-inwestycji-zobacz-co-powstanie-na-najdrozszej-nieruchomosci-w-lodzi-

id18971/2018/3/15/, data dostępu: 23.03.2018 
10 http://www.pulshr.pl/rekrutacja/ozorkow-rusza-rozbudowa-zakladu-geberit-firma-zapowiada-tez-zwiekszenie-

zatrudnienia,51359.html, data dostępu: 26.03.2018 r. 
11 https://investmap.pl/artykul/artykuly,lodz-koniec-budowy-centrow-logistycznych-panattoni-europe-obok-

powstaja-kolejne,137756, data dostępu: 27.03.2018 r.; http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/biuro-

prasowe/aktualnosci/panattoni-europe-ukonczyl-pierwszy-obiekt-central/ data dostępu: 25.04.2018 r. 

http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/ghelamco-w-nowym-centrum-lodzi-premiera-inwestycji-zobacz-co-powstanie-na-najdrozszej-nieruchomosci-w-lodzi-id18971/2018/3/15/
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/ghelamco-w-nowym-centrum-lodzi-premiera-inwestycji-zobacz-co-powstanie-na-najdrozszej-nieruchomosci-w-lodzi-id18971/2018/3/15/
http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/ghelamco-w-nowym-centrum-lodzi-premiera-inwestycji-zobacz-co-powstanie-na-najdrozszej-nieruchomosci-w-lodzi-id18971/2018/3/15/
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/ozorkow-rusza-rozbudowa-zakladu-geberit-firma-zapowiada-tez-zwiekszenie-zatrudnienia,51359.html
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/ozorkow-rusza-rozbudowa-zakladu-geberit-firma-zapowiada-tez-zwiekszenie-zatrudnienia,51359.html
https://investmap.pl/artykul/artykuly,lodz-koniec-budowy-centrow-logistycznych-panattoni-europe-obok-powstaja-kolejne,137756
https://investmap.pl/artykul/artykuly,lodz-koniec-budowy-centrow-logistycznych-panattoni-europe-obok-powstaja-kolejne,137756
http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/biuro-prasowe/aktualnosci/panattoni-europe-ukonczyl-pierwszy-obiekt-central/
http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/biuro-prasowe/aktualnosci/panattoni-europe-ukonczyl-pierwszy-obiekt-central/

