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Wprowadzenie. Opis metody opracowania 

Niniejsza ekspertyza przedstawia wyniki analiz regionalnego rynku pracy województwa 
łódzkiego dokonanych w zakresie uzupełniającym diagnozę strategiczną opracowaną na 
potrzeby aktualizacji Strategii województwa łódzkiego na lata 2007-2020

1. Analizy 
przeprowadzono w odniesieniu do rynku pracy województwa łódzkiego jako całości oraz w 
przekrojach wyodrębniających metropolitalny rynek pracy i subregionalne rynki pracy. 
Kategoria metropolitalnego rynku pracy odnosi się do łódzkiego obszaru metropolitalnego 

(ŁOM), obejmującego dwie jednostki NUTS3, czyli podregion miasta Łodzi oraz podregion 
łódzki, w skład którego wchodzą powiaty (jednostki NUTS4): pabianicki, zgierski, brzeziński 
i łódzki wschodni2. Kategoria subregionalnych rynków pracy odnosi się do rynków pracy 
wyróżnionych dla celów analizy obszarów mniejszych od województwa (podregionów, 
obszarów wiejskich, obszarów miejskich).  

Ekspertyza ukierunkowana jest na określenie specyfiki metropolitalnego i subregionalnych 
rynków pracy województwa łódzkiego, wymagającej od rządu i władz samorządowych 
dostosowania działań interwencyjnych w celu optymalizacji wykorzystania istniejącego tam 
kapitału ludzkiego.  

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji 
obejmujących typy działań oraz priorytety wsparcia pożądane w okresie strategicznym z 
punktu widzenia obecnego stanu regionalnego rynku pracy z jednej strony, a z drugiej - 
sprostaniu wyzwaniom przedstawionym w dokumentach strategicznych krajowych i Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza strategii EUROPA 2020 oraz Krajowym Programie Reform.  

Dla przeprowadzenia analiz na potrzeby ekspertyzy zastosowano badanie statystyczne 
polegające na zgromadzeniu i uporządkowaniu danych dotyczących podaży pracy i popytu na 
pracę w województwie łódzkim (globalnie oraz w przekroju subregionalnych rynków pracy) 
oraz w skali kraju i pozostałych województw. Uporządkowane zbiory danych przedstawiono 
w tabelach, na wykresach i mapach zmieszczonych w tekście. 

Analizy przeprowadzone zostały w oparciu o: 

• dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, udostępnione przez 
Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych; 

• dane gromadzone i udostępniane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Urząd 
Statystyczny w Łodzi oraz 

• materiały, dane i informacje pochodzące z innych źródeł, wskazanych w tekście 
ekspertyzy. 

W badaniu statystycznym posłużono się danymi będącymi miarami bezwzględnymi i 
względnymi zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy. Do miar bezwzględnych 
zalicza się wielkość zasobów i strumieni na rynku pracy, takich jak zasób aktywnych 
zawodowo (siły roboczej), pracujących i bezrobotnych oraz strumienie przepływów między 
nimi. Natomiast podstawowymi miarami względnymi, które wykorzystano w ekspertyzie 
stały się: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. 

 

 

                                                 
1 Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja strategii województwa łódzkiego na lata 2007-2020. Diagnoza 

strategiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź, maj 2010. 
2 Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódzki Obszar Metropolitalny, Łódź 2010. 
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1. Ogólny opis problemu - waloryzacja rynku pracy w regionie łódzkim na 

tle kraju 

1.1. Aktywni zawodowo  

Zjawiska demograficzne mają obiektywny charakter wobec procesów zachodzących na rynku 
pracy, w znaczący sposób jednocześnie je determinując i wyznaczając pośrednio trajektorię 
ich przebiegu. Wielkość podaży pracy zdeterminowana jest liczbą ludności w wieku 
produkcyjnym3, stanowiącą tzw. potencjalne zasoby pracy4. Częścią potencjalnych zasobów 
pracy są realne zasoby pracy, czyli zbiorowość aktywnych zawodowo, w skład której 
wchodzą pracujący i bezrobotni. 

W latach 2000-2010 liczba ludności aktywnej zawodowo w województwie łódzkim 
zmniejszyła się z 1 417 tys. do 1 386 tys. (o 2,2%). Zmiany te nie odpowiadały procesom 
zachodzącym w skali kraju, bowiem liczba ludności aktywnej zawodowo w Polsce wzrosła w 
analogicznym okresie z 17 311 tys. osób w 2000 r. do 17 660 tys. w 2010 r. (przyrost o 2%). 
Zmniejszanie się liczby ludności aktywnej zawodowo w badanym regionie nie miało 
charakteru ciągłego jak i również wzrost liczby aktywnych zawodowo w Polsce nie był 
jednostajny.  

 
Wykres 1.1. Liczba ludności aktywnej zawodowo w Polsce i w województwie łódzkim w 

latach 2000–2010 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Ludność aktywna zawodowo tak w województwie łódzkim, jak i w kraju jest coraz lepiej 
wykształcona. W latach 2000–2010 zauważamy wzrost odsetka osób z wykształceniem 
wyższym i średnim ogólnokształcącym oraz zmniejszenie udziału osób z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym, zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej. 
Zmiany dostrzegane są z pespektywy krajowego i regionalnego - łódzkiego rynku pracy. 
Odsetek osób z wykształceniem wyższym w kraju zwiększył się z 12,3% do 23,6% (przyrost 
o 11,3 punkty procentowe - p.p.), a w województwie z 12,8% do 24,7% (wzrost o 11,9 p.p.). 
Natomiast w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym wynosiły one 

                                                 
3 Do grupy wieku produkcyjnego zlicza się ludność w wieku 18-59 lat (kobiety) i 18-64 lata (mężczyźni). 
4 Pojęcie „potencjalne zasoby pracy” odnoszone jest do osób w wieku produkcyjnym.  
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odpowiednio: z 7% do 9,2% i z 8,5% do 10% (tab.1.1). 

Tabela 1.1. Struktura ludności aktywnej zawodowej według poziomu wykształcenia w Polsce 
i w województwie łódzkim w latach 2000–2010 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA wyższe 12,3 12,9 14,0 15,8 17,4 18,9 20,4 21,5 22,6 24,5 26,3 
policealne i średnie 
zawodowe 

29,6 29,1 29,1 28,8 28,5 28,6 29,2 29,0 28,5 27,8 27,9 

średnie 
ogólnokształcące 

7,0 7,3 7,8 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,2 

zasadnicze zawodowe 35,3 35,3 34,5 34,3 33,5 32,7 31,4 30,7 30,6 29,8 28,4 

gimnazjalne i poniżej 15,7 15,3 14,6 13,3 12,5 11,7 10,7 10,2 9,5 8,8 8,2 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ŁÓDZKIE wyższe 12,8 12,8 14,5 15,6 16,9 18,2 20,0 21,2 22,4 23,9 24,7 
policealne i średnie 
zawodowe 

30,3 28,9 28,6 28,0 28,8 29,2 27,9 28,1 28,7 27,4 27,6 

średnie 
ogólnokształcące 

8,5 8,1 9,0 8,3 8,2 8,9 9,1 9,3 9,2 10,0 10,8 

zasadnicze zawodowe 32,5 32,7 29,9 31,8 31,5 29,9 30,4 29,6 29,2 28,1 27,1 
gimnazjalne i poniżej 16,0 17,4 17,9 16,2 14,6 13,8 12,7 11,8 10,6 10,6 9,9 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Należy podkreślić, iż tak w kraju jak i w województwie łódzkim w populacji osób aktywnych 
zawodowo znacznie obniżył się udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 
Spadek ten dla kraju wyniósł 7,5 p.p., a dla województwa 6,1 p.p. (tab. 1.1) Wymienione 
tendencje należy ocenić pozytywnie, bowiem zmniejsza się na rynku pracy udział osób bez 
zawodu. Należy jednak podkreślić, iż proces ten przebiega wolniej w regionie łódzkim niż w 
kraju. W pozostałych przekrojach wykształcenia zmiany wskaźników struktury ludności 
aktywnej zawodowo w łódzkim nie były tak duże i wynosiły: na poziomie wykształcenia 
zasadniczego zawodowego 5,4 p.p. (kraj 6,9 p.p.), a dla osób z wykształceniem policealnym i 
średnim zawodowym 2,7 pkt. proc. (kraj 1,7 p.p.).  

Obserwując natomiast wskaźnik aktywności zawodowej ludności ogółem zauważamy, iż był 
on w województwie łódzkim w latach 2000-2010 wyższy niż w kraju (wykres 1.2). W 2000 r. 
dla województwa łódzkiego wynosił 57,5%, a dla kraju 56,6% (różnica w poziomach 0,9 
p.p.). Natomiast dla 2010 r. wskaźnik ten przyjął wartości, odpowiednio 56,8% i 55,8% (1 
p.p.). Warto zauważyć, iż w 2009 r. wskaźnik aktywności zawodowej dla regionu łódzkiego i 
kraju kształtował się na tym samym poziomie i wynosił 54,9%. Najwyższe jego wartości 
odnotowano w województwie mazowieckim (58,5%), wielkopolskim (58,2%), 
świętokrzyskim (57,0%) i łódzkim (56,8%), a najniższe w województwie 
zachodniopomorskim (52,7%), śląskim (52,9%), warmińsko-mazurskim (53,5%). 
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Wykres 1.2. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w Polsce i w województwie 
łódzkim w latach 2000–2010 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Współczynniki aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym były wyższe od 
analogicznych ludności ogółem. W tym przypadku również występują dysproporcje w jego 
poziomie w przekroju przestrzennym. Znacznie większe wartości przyjmował on dla 
województwa łódzkiego (74,5%) niż w kraju (71,9%) (2010 r.). Najwyższe jego wartości 
odnotowano w województwie mazowieckim (75,5%), łódzkim (74,5%) i świętokrzyskim 
(73,6%) a najniższe w zachodniopomorskim (68,1%), warmińsko–mazurskim (68,1%), 
śląskim (68,8%). 

Różnice w poziomie współczynnika aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym 
są jeszcze bardziej widoczne w przekroju płci (3,7 p.p.). W 2010 r. dla województwa 
współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosił 70,8% a dla kraju 67,1%. Warto dodać, 
że wskazane rozbieżności nie były tak duże w 2000 r. i wyniosły 1,8 p.p. (poziom 
współczynnika wyniósł odpowiednio 69,3% i 67,5%). Warto przy tym pamiętać, iż 
aktywność zawodowa kobiet w łódzkiem zawsze była wysoka w porównaniu z innymi 
regionami Polski. 

Wnioski: 

• W ciągu ostatnich jedenastu lat liczba ludności aktywnej zawodowo w województwie 
łódzkim zmniejszyła się, zaś w całej Polsce odnotowano jej wzrost. 

• Ludność aktywna zawodowa jest coraz lepiej wykształcona. W skali kraju i województwa 
obserwowany jest wzrost odsetka osób legitymujących się wyższym wykształceniem przy 
równoczesnym obniżeniu odsetka osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i 
poniżej. W grupie osób o najwyższym poziomie wykształcenia zmiany te zachodzą w 
szerszym zakresie w regionie łódzkim niż w kraju natomiast w przypadku osób o 
najniższym potencjale kwalifikacyjnym postępują one wolniej w łódzkiem.  

• Wskaźnik aktywności zawodowej w regionie łódzkim był wyższy niż w kraju. Kierunek 
jego zmian był taki sam do 2006 r. w przekroju krajowym i regionalnym. W ostatnim roku 
tempo jego wzrostu było wyższe w regionie łódzkim. Ze względu na poziom wskaźnika 
aktywności zawodowej województwo łódzkie plasowało się na czwartym miejscu w kraju. 
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1.2. Pracujący 

1.2.1. Poziom, dynamika i struktura pracujących w kraju i w województwie łódzkim 

Z analizy danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że liczba 
pracujących5 w województwie łódzkim w latach 2000–2010 zwiększyła się z 1 182 tys. osób 
do 1 258 tys., czyli o 6,4%. Wzrost liczby pracujących w tym samym czasie odnotowano w 
skali kraju, jednak jego dynamika była znacznie wyższa (9,9%) (wykres 1.2). 

W analizowanym okresie wzrost liczby pracujących w województwie łódzkim nie miał 
charakteru ciągłego. Liczba pracujących do 2003 r. zmniejszała się, a od 2004 do 2009 
odnotowano jej wzrost. Dwa kolejne lata, to okres pogarszającej się koniunktury gospodarczej 
co implikowało zmniejszenie pracujących. Jednak liczba pracujących w 2010 r. była wyższa 
od obserwowanej dziesięć lat wcześniej. 

Wyższe tempo wzrostu pracujących w skali kraju spowodowało, że w 2010 r. pracujący z 
województwa łódzkiego stanowili 7,9% populacji pracujących w Polsce. W 2000 r. ich udział 
w zbiorowości pracujących był wyższy i wyniósł 8,1%. 

W oparciu o dane z BAEL można dokonać częściowej analizy struktury pracujących, a 
jednym z jej przekrojów mogą być sektory ekonomiczne (rolniczy, przemysłowy i usługowy). 
Analiza tendencji zmian tej struktury powinna umożliwić ocenę perspektywy dla 
poszczególnych sektorów. Z danych zawartych w tab. 1.2 wynika, że struktura przedmiotowa 
gospodarki województwa jest zróżnicowana i zbliżona średniej w kraju.  

 
Wykres 1.3. Pracujący w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2000-2010 (stany 

średnioroczne) 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

W latach 2000–2010 sektorowa struktura zatrudnienia w województwie łódzkim uległa 

                                                 
5 Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:  
• wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były zatrudnione w 

charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub 
prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w 
prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,  

• miały pracę, ale jej nie wykonywały z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego lub z 
innych powodów. 

14 524

14 207

13 782
13 617

13 795

14 116

14 594

15 241

15 800 15 868 15 961

1 182
1 122

1 081 1 078
1 098 1 114 1 129

1 241

1 332
1 277 1 258

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polska województwo łódzkie



8 

 

niewielkim zmianom. Polegały one na zmniejszeniu odsetka pracujących w rolnictwie z 
16,3% do 13%, a zwiększeniu udziału pracujących w przemyśle z 31,7% do 31,9%. 
Natomiast wzrost udziału pracujących odnotowano w sektorze usług z 52,1% do 55,1%. 
Zmiany te można ocenić pozytywnie, bowiem dowodzą o stopniowej modernizacji struktury 
pracujących w regionie łódzkim. 

Tabela 1.2. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce i w 
województwie łódzkim 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA Rolnictwo 18,8 19,1 19,3 18,4 18,0 17,4 15,8 14,7 14,0 13,3 12,9 

Przemysł 30,8 30,5 28,6 28,6 28,8 29,2 30,0 30,7 31,9 31,1 30,2 

Usługi 50,4 50,4 52,0 53,0 53,2 53,4 54,2 54,5 54,1 55,6 57,0 

ŁÓDZKIE Rolnictwo 16,3 17,6 19,8 19,6 18,7 16,8 16,0 17,7 16,2 12,9 13,0 

Przemysł 31,7 33,0 30,6 30,2 31,3 31,0 30,6 30,9 32,6 33,5 31,9 

Usługi 52,1 49,4 49,6 50,2 50,0 52,2 53,3 51,3 51,2 53,5 55,1 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Warto dodać, iż w skali kraju odnotowano analogiczne kierunki zmian w pierwszym i trzecim 
sektorze. Wskażmy jednak najważniejsze różnice: 

• W województwie łódzkim udział zatrudnionych w sektorze rolniczym jest wyższy niż w 
kraju (różnica o 0,1 p. p). Dynamika spadku wskaźnika struktury pracujących w tym 
sektorze była w ciągu ostatnich jedenastu lat w województwie łódzkim słabsza w 
porównaniu do kraju; 

• W województwie łódzkim udział pracujących w przemyśle jest wyższy w porównaniu z 
danymi ogólnopolskimi. Warto dodać, iż w regionie łódzkim latach 2000-2010 
odnotowano wzrost odsetka pracujących w tym sektorze (o 0,2 p.p.) a w skali kraju spadek 
(o 0,6 p. p); 

• W województwie łódzkim udział pracujących w usługach jest niższy niż w kraju (różnica 
1,9 p. p). W ciągu ostatniej dekady tempo wzrostu pracujących w tym sektorze było 
wyższe w kraju niż w województwie łódzkim. 

Zmiany w układzie trójsektorowym wskazują, że gospodarka regionu łódzkiego jest w 
dalszym ciągu nienowoczesna, z dość wysokim udziałem pracujących w sektorze rolniczym i 
niskim w sektorze usług. Proces serwicyzacji w województwie łódzkim postępuje wolniej niż 
w kraju. W łódzkiem w odróżnieniu od tendencji krajowych obserwujemy wzrost udziału 
pracujących w przemyśle. Jest to spowodowane lokalizacją dużych inwestycji 
przemysłowych – szczególnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) - co 
implikowało szybsze tempo wzrostu liczby pracujących w latach 2007-2008 w województwie 
niż w kraju. Warto dodać, iż firmy w ŁSSE to firmy średnie i duże, które w pierwszych latach 
pogarszającej się koniunktury były mniej wrażliwe na skutki światowego kryzysu. To 
częściowo wyjaśnia wzrost w regionie udziału pracujących w przemyśle w 2009 r. 

Analizując strukturę pracujących w regionie łódzkim według poziomu wykształcenia 
obserwujemy wzrost udziału w zasobie pracujących osób legitymujących się wykształceniem 
wyższym (z 14,6% do 25,9%) i średnim ogólnokształcącym (z 8,2%% do 10,5%). Zmalał 
natomiast wskaźnik struktury pracujących z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym (z 31,3% do 27,6%), zasadniczym zawodowym (z 30,6% do 26,8%) oraz 
gimnazjalnym i poniżej (z 15,2% do 9,1%). Zmiany te można ocenić pozytywnie przede 
wszystkim ze względu na wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem. Jednak 
porównując je ze wskaźnikami ogólnokrajowymi zauważamy, że sytuacja się pogorszyła, 
bowiem w 2000 r. wskaźnik pracujących z wyższym wykształceniem dla województwa 
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łódzkiego wynosił 14,6% i był wyższy od tego typu wskaźnika dla kraju o 0,7 p.p. natomiast 
po jedenastu latach odsetek osób pracujących z wyższym wykształceniem dla Polski był już o 
1,7 p.p. wyższy od wskaźnika wyznaczonego dla regionu łódzkiego. Podobny charakter 
zmian odnotowano wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. W 
2000 r. wskaźnik struktury dla tej grupy w województwie i w kraju wynosił odpowiednio 
31,3% i 30,6% różnica między nimi wynosiła 0,7 p.p. Natomiast w 2010 r. osoby z 
wykształceniem średnim zawodowym miały już większy udział w krajowym zasobie (28,1%) 
niż regionalnym (27,6%) i różnica między nimi wynosiła 0,5 p.p. W grupie zaś osób z 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej spadek wskaźnika struktury był większy w kraju niż 
w województwie łódzkim. W 2000 r. osoby o najniższym poziomie wykształcenia stanowiły 
w zasobie pracujących w województwie 15,2% a w kraju 14,8%. W 2010 r. ta grupa 
stanowiła 7,5% zasobu pracujących w Polsce i 9,1% w województwie. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, iż w regionie łódzkim poprawia się jakość 
potencjału kwalifikacyjnego pracujących, ale zmiany te postępują wolniej niż w całej Polsce. 
Może to w przyszłości rzutować na słabszą mobilność zawodową ludności regionu łódzkiego. 
Warto pamiętać, iż ten rodzaj mobilności jest determinowany częściowo poziomem 
wykształcenia ludności, im jest on wyższy tym większa skłonność do podnoszenia czy 
zmiany kwalifikacji. 

Istotny wpływ na jakość zasobów pracy ma nie tylko struktura wykształcenia ludności (w tym 
pracujących), ale również ich zdolność do kształcenia ustawicznego. Należy w tym miejscu 
zauważyć, że Polska charakteryzuje się znacznie niższym wskaźnikiem ludzi aktywnych 
zawodowo dokształcających się i szkolących się niż w krajach wysoko rozwiniętych. W 2010 
r. kształceniem ustawicznym było objętych w Polsce 5,3% ludności w wieku 25-64 lata, a w 
regionie łódzkim mniej bo 4,3%. W ciągu dziesięciu lat odsetek ten zwiększył się w skali 
kraju o 1,1 p.p., a województwie łódzkim tylko o 0,2 p.p. Należy zatem stwierdzić, iż w 
regionie łódzkim występuje niska skłonność do kształcenia ustawicznego, mimo iż dysponuje 
on silnym ośrodkiem naukowym jakim jest m. Łódź Niedostateczny udział ludności regionu 
w kształceniu ustawicznym może sprzyjać niedostosowaniom strukturalnym na regionalnym 
rynku pracy. W 2010 r. największy udział osób korzystających z ustawicznego kształcenia 
dotyczył województw: mazowieckiego (7,7%), pomorskiego (6,6%), lubelskiego (6%), a 
najniższy podkarpackiego (3,4%) i warmińsko–mazurskiego (3,9%). 

Wnioski: 

• W latach 2000–2010 w województwie łódzkim i w kraju zwiększała się liczba 
pracujących. Tempo wzrostu było wyższe w kraju niż w regionie łódzkim; 

• Struktura sektorowa gospodarki regionu nie jest nowoczesna, ale zbliżona do struktury 
występującej w Polsce; 

• Struktura pracujących w sektorach ekonomicznych sukcesywnie zmienia się, tempo 
przekształceń jest wolniejsze w regionie łódzkim w porównaniu do całego kraju. Wolniej 
w regionie zmniejsza się odsetek pracujących w rolnictwie i wolniej wzrasta udział 
pracujących w usługach. Generalnie w obu przekrojach przestrzennych obserwuje się zbyt 
wolny proces serwicyzacji gospodarki; 

• Wskaźnik struktury pracujących w przemyśle w niewielkim zakresie zmieniał się w kraju i 
w województwie łódzkim. Jego poziom dowodzi o stabilizacji zatrudnienia w tym sektorze 
gospodarki zarówno w kraju jak i w województwie łódzkim. Należy jednak zauważyć, iż 
udział pracujących w przemyśle w niewielkim stopniu zwiększył się w skali regionalnego 
rynku pracy, a na krajowym odnotowano jego nieduże zmniejszenie; 

• W regionie łódzkim i w kraju poprawił się potencjał kwalifikacyjny pracujących. Wzrasta 
udział pracujących z wykształceniem wyższym a zmniejsza się z wykształceniem 



10 

 

gimnazjalnym i poniżej. Dynamika tych zmian była podobna do tej, jaką obserwowano w 
grupie ludności aktywnej zawodowo - wolniej w regionie rośnie subpopulacja z 
wykształceniem wyższym i wolniej zmniejsza się subpopulacja o najniższym poziomie 
wykształcenia; 

• Udział osób w wieku 20 – 64 lata w kształceniu ustawicznym jest niewielki, tak w skali 
kraju jak i regionu. Warto jednak dodać, iż jest on niższy w regionie łódzkim i różnica w 
poziomie aktywności edukacyjnej tej grupy ludności powiększa się. 

1.2.2. Wskaźnik zatrudnienia  

Ocenę sytuacji na rynku pracy można przeprowadzić na podstawie wskaźnika zatrudnienia. 
Jest on relacją liczby pracujących do ogólnej liczby ludności danej kategorii. Uważany jest 
obecnie za najważniejszy miernik sytuacji na rynku pracy.  

Wskaźnik zatrudnienia ogółem w ciągu analizowanego okresu w województwie łódzkim 
zwiększył się o 3,6 p.p. osiągając w 2010 r. poziom 51,6%. W latach 2000-2010 jego 
wielkość była wyższa od poziomu wskaźnika zatrudnienia liczonego dla kraju. Różnica 
między wskaźnikiem zatrudnienia obliczanym dla Polski i regionu łódzkiego w 2000 r. 
wyniosła 0,5 p.p., a w 2010 r. powiększyła się i wynosiła 1,2 p.p. W 2010 r. województwo 
łódzkie plasowało się na trzecim miejscu w kraju pod względem jego poziomu. Wyższe 
wskaźniki zatrudnienia wystąpiły jedynie w województwie mazowieckim 54,2% i 
wielkopolskim 53,1%. Natomiast najniższe wartości przyjął w województwie 
zachodniopomorskim (46,2%), śląskim (48,1%) i w warmińsko- mazurskim (48,3%) (mapa 
1.1).  

Mapa 1.1. Wskaźnik zatrudnienia (15-64 lata) w 2010 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Poziom wskaźnika zatrudnienia jest zróżnicowany w przekroju wieku. O wiele wyższe 
wartości przyjmuje dla osób w wieku 25–54 lata niż dla osób w wieku 15-24 lata i powyżej 
50 roku (tab. 1.3). Ze względu na potrzeby diagnozy, analizę wskaźnika zatrudnienia 
ograniczono do osób w wieku 20–64 lata. 

Tabela 1.3. Wskaźnik zatrudnienia według wieku w Polsce i w województwie łódzkim. 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 20-64 lata 61,0 59,2 57,1 56,9 57,1 58,0 60,1 62,7 65,0 64,9 64,6 

  15-24 lata 24,6 22,1 20,0 19,6 20,0 20,9 24,0 25,8 27,4 26,8 26,3 

  25-54 lata 70,9 69,3 67,5 67,6 68,3 69,5 71,8 74,9 77,5 77,6 77,1 

ŁÓDZKIE 20-64 lata 62,1 59,4 57,9 57,7 58,1 58,8 61,2 64,3 66,6 65,6 66,2 

  15-24 lata 24,2 20,3 20,3 22,0 23,0 23,2 25,8 28,4 27,8 27,6 28,7 

  25-54 lata 72,2 69,5 69,6 69,6 70,2 71,4 74,0 76,9 80,3 79,7 79,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Z danych zawartych w tabeli 1.3 wynika, że wartość wskaźnika zatrudnienia w grupie 
wiekowej 20-64 lata zwiększyła się w 2010 r. w porównaniu do 2000 r. Dla województwa 
łódzkiego w pierwszym roku analizy jego poziom wyniósł 62,1% a w 2010 r. 66,2%, 
natomiast dla kraju jego wartości osiągnęły poziom odpowiednio 61% i 64,6%. Należy 
podkreślić, iż wartości wskaźnika zatrudnienia dla województwa łódzkiego we wszystkich 
badanych latach były wyższe od tych liczonych dla kraju. Największa różnica była 
obserwowana w latach 2007, 2008 i 2010 (1,6 p.p.), a najniższa w 2001 r. (0,2 p.p.). Z 
powyższego zestawienia wynika, że tempo wzrostu wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 
20–64 lata w badanym okresie było wyższe w regionie łódzkim niż w kraju. 

W 2010 r. województwo łódzkie zajmowało drugie miejsce w kraju, po województwie 
mazowieckim (69,5%) ze względu na poziom wskaźnika zatrudnienia (dla osób w wieku 20-
64 lata). Najniższe jego wartości odnotowano dla województwa zachodniopomorskiego 
(59,2%) warmińsko–mazurskiego (61,5%) i kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego (dla 
każdego z tych województw 61,9%).  

Zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia w przekroju płci jest zauważalne zarówno w kraju jak 
i w województwie łódzkim. Na ogół osiąga on wyższe wartości dla mężczyzn niż kobiet. W 
2000 r. jego wartość dla kobiet w województwie łódzkim wynosiła 56,5%, a w kraju 54,2%. 
W 2010 r. w wyróżnionych wyżej przekrojach przestrzennych wartość wskaźnika 
sukcesywnie zwiększyła się i wynosiła odpowiednio 59,4% i 57,7%. Wskaźnik zatrudnienia 
dla mężczyzn w 2000 r. wynosił w regionie łódzkim 68,2%, a w kraju 68%. Natomiast w 
2010 r., odpowiednio, 73,1% i 71,6%. Jak widać, wskaźnik zatrudnienia w skali kraju w 
analizowanym okresie zwiększał się w podobnym tempie wśród kobiet (wzrost o 3,5 p.p.) i 
mężczyzn (wzrost o 3,6 p.p.). Z kolei w województwie łódzkim wyższe było tempo wzrostu 
wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (4,9 p.p.), niż kobiet (wzrost o 2,9 p.p.). Powyższe zmiany 
spowodowały, że zmniejszyła się różnica w poziomie wskaźnika zatrudnienia kobiet 
liczonego dla kraju i dla województwa łódzkiego. W 2000 r. wynosiła ona 2,3 p.p., a w 2010 
r. 1,7 p.p. Natomiast w przypadku mężczyzn uległa ona zwiększeniu, w województwie 
łódzkim w 2000 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był o 0,2 p.p. wyższy od obliczanego dla 
kraju a w 2010 r. już o 1,5 p.p. 

Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 20–64 lata w 2010 r. najwyższą wartość osiągnął 
w województwie mazowieckim (75,9%). Województwo łódzkie razem z małopolskim 
plasowało się na trzecim miejscu w kraju. Najniższe wartości przyjął w województwie 
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zachodniopomorskim (65,6%) i w lubuskim (68,8%). Natomiast w przypadku kobiet 
zauważamy podobny układ województw, dla których wskaźnik zatrudnienia osiągnął 
najwyższe wartości, tj. województwo mazowieckie na pierwszym miejscu (63,5%) i na 
trzecim województwo łódzkie (59,4%). Najniższą wartość wskaźnika zatrudnienia kobiet w 
wieku 20-64 lata odnotowano w województwie zachodniopomorskim (53,1%) i kujawsko–
pomorskim (54%).  

Warto zauważyć, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest w województwie 
łódzkim wyższy aniżeli średni w kraju. W 2000 r. jego poziom wynosił 21,3% i był o 0,5 p.p. 
wyższy od wskaźnika obliczanego dla Polski. W 2010 r. w województwie łódzkim wynosił 
24,3%, a w kraju 20,5%. W ciągu analizowanych jedenastu lat różnica między opisywanymi 
przekrojami terytorialnymi wskaźnika zatrudnienia jeszcze się powiększyła.  

Tabela 1.4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata w Polsce i w 
kraju w latach 2000 – 2010. 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 20,8 20,0 19,7 18,4 17,4 17,7 17,3 18,3 19,6 20,0 20,5 

ŁÓDZKIE 21,3 22,6 24,0 21,0 17,2 18,7 16,7 20,0 21,0 20,6 24,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Ze względu na poziom wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2010 r. 
województwo łódzkie plasowało się na czwartym miejscu w kraju. Wyższy poziom 
opisywanego wskaźnika odnotowano w województwie świętokrzyskim (28,7%), 
podkarpackim (26,1%), lubuskim (25,2%). Natomiast najniższe wartości wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjął w województwie zachodniopomorskim (15%), 
warmińsko – mazurskim (15,2%) i w dolnośląskim (15,9%).  

Wnioski: 

• Wskaźnik zatrudnienia ogółem w regionie łódzkim jest wyższy od wskaźnika zatrudnienia 
obliczanego dla całego kraju. Województwo łódzkie zajmuje trzecie miejsce pod 
względem jego poziomu. Podobne relacje występują w przypadku wskaźnika zatrudnienia 
dla osób w wieku 20–64 lata. Różnice pomiędzy poziomami wskaźników w przekroju 
przestrzennym do 2000 r. wahały się, a od 2007 ustabilizowały. Województwo łódzkie 
zajmuje drugie miejsce w kraju ze względu na jego poziom; 

• Wskaźnik zatrudnienia w skali kraju i regionu łódzkiego jest zróżnicowany według płci. W 
obu przekrojach przestrzennych przyjmował większe wartości dla mężczyzn niż kobiet. 
Warto jednak zaznaczyć, iż w regionie łódzkim szybciej wzrastał wśród mężczyzn, niż 
kobiet. Natomiast w skali kraju tempo zmian było zbliżone dla każdej płci;  

• Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest w regionie łódzkim wyższy niż w 
kraju i różnica ta się powiększa. 

1.2.3. Przestrzenne zróżnicowanie pracujących według podregionów 

Analizując liczbę pracujących6 łącznie z rolnictwem indywidualnym w latach 2005–2009 
zauważamy, że wzrosła ona we wszystkich podregionach województwa łódzkiego. Na skutek 
tych zmian populacja pracujących w regionie łódzkim zwiększyła się o 7,4% w porównaniu 
do 2005 r. (tab. 1.5). 

                                                 
6Ze względu na dostępność danych w tym punkcie ekspertyzy analizę populacji pracujących w podregionach 
ograniczymy do kategorii pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym. Według statystyki publicznej do 
kategorii tej są zaliczane osoby pracujące w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób z uwzględnieniem 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe). 
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Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w podregionie miasta Łodzi (o 14,7%) i w 
podregionie łódzkim (o 14,1%). Na pozostałych podregionalnych rynkach pracy dynamika 
wzrostu była o wiele niższa i wyniosła: 4,5% w piotrkowskim, 2,7% w skierniewickim i 0,4% 
w sieradzkim.  

Tabela 1.5. Liczba pracujących w podregionach województwa łódzkiego w latach 2005-2009 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2005=100 

ŁÓDZKIE 697 650 716 402 740 890 750 661 749 592 107,4 

PODREGIONY Łódzki 80 081 84 232 88 576 91 173 91 351 114,1 

m. Łódź 200 293 210 824 221 742 224 322 229 743 114,7 

Piotrkowski 171 509 173 979 179 600 183 861 179 166 104,5 

Sieradzki 134 719 134 987 136 997 137 264 135 323 100,4 

Skierniewicki 111 048 112 380 113 975 114 041 114 009 102,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Wysoka dynamika zmian była również odnotowana w ŁOM, na którym wzrost liczby 
pracujących wyniósł 14,5%. Warto dodać, iż tylko w subregionie łódzkim i w m. Łodzi, a 
więc i na całym obszarze metropolitalnym, wzrost liczby pracujących miał charakter ciągły i 
został również odnotowany w 2009 r., w którym symptomy światowego kryzysu 
gospodarczego były już bardziej odczuwalne w Polsce. Liczba pracujących na tym obszarze 
zwiększała się, co wynika z jego atrakcyjności inwestycyjnej, która może być oparta na 
tradycyjnych czynnikach jak niższe koszty funkcjonowania firm (niższe wynagrodzenia, 
lokalne podatki), dobra lokalizacja, wysoka jakość zasobów pracy. Do tych czynników należy 
obecnie dodać jeszcze jeden „efekt synergii”, z którego wynika, że najlepszą rekomendacją 
dla inwestowania są decyzje innych korporacji. Zjawisko to było obserwowane w łódzkiem, 
niektóre firmy z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowały się przenieść swoją 
aktywność do ŁOM, np. z Irlandii fabryka Della. ŁOM coraz lepiej spełnia swoją funkcję 
ekonomiczną. Staje się on coraz silniejszy gospodarczo i w coraz większym stopniu 
organizuje regionalny rynek pracy. W 2005 r. pracujący w ŁOM stanowili 40,2% zasobu 
pracujących w województwie, a w 2009 r. udział ten się zwiększył do 42,8%. 

W dalszej części ekspertyzy dokonamy analizy pracujących według sektorów 
ekonomicznych. Do tego celu, ze względu na dostępność danych, będzie wykorzystana 
kategoria pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym. W pierwszej kolejności 
pokażemy jak kształtowała się tak definiowana populacja pracujących w Polsce i w 
województwie łódzkim. Według danych statystycznych w Polsce w 2005 r. rolnictwo 
absorbowało 21,5% pracujących, przemysł i budownictwo 29,4% a usługi 49,1%. Dla 
województwa łódzkiego struktura pracujących w wymienionych sektorach kształtowała się 
odpowiednio: 27,5%; 29,6%; 43%. W 2009 r. zmienił się rozkład opisywanej grupy ludności 
w podstawowych sektorach ekonomicznych gospodarki narodowej - porównaniu do 2005 r. 
zanotowano: 
• zmniejszenie udziału pracujących w sektorze rolniczym o 1,5 p.p. w kraju i 2,1 pkt. proc w 

województwie łódzkim; 
• zmniejszenie odsetka pracujących w przemyśle i budownictwie, w Polsce o 0,8 p.p. a w 

województwie o 0,6 p.p.; 
• wzrost udziału pracujących w usługach w kraju o 2,3 p.p., a w województwie o 2,6 p.p. 

Analiza trójsektorowej struktury pracujących w latach 2005-2010 w poszczególnych 
podregionach potwierdza wskazane wyżej kierunki zmian. Wynika z niej, że we wszystkich 
podregionalnych rynkach pracy nastąpiło zmniejszenie udziału pracujących w sektorze 
pierwszym, czyli w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Spadek ten w skali 
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województwa wyniósł 2,1 p.p., a największy odnotowano w podregionie łódzkim (3,1 p.p.), 
W pozostałych podregionach miał mniejsze natężenie i wyniósł 1,6 p.p. w podregionie 
piotrkowskim, 1,4 p.p. w podregionie skierniewickim, 0,3 p.p.w podregionie sieradzkim i 0,2 
p.p. w podregionie m. Łódź (tab. 1.6).  

Tabela 1.6. Pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym w podregionach województwa 
łódzkiego według sektorów ekonomicznych 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Łódzki 

Rolnictwo 24,7 23,6 22,5 21,7 21,6 

Przemysł i budownictwo 36,9 38,4 39,1 38,9 37,5 

Usługi 

w tym: 38,4 38,0 38,4 39,3 40,9 

handel 11,7 13,0 13,7 14,8 15,7 

działalność finansowa 3,5 2,9 3,3 3,2 2,9 

pozostałe 23,2 22,1 21,4 21,3 22,3 

m. Łódź 

Rolnictwo 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 

Przemysł i budownictwo 29,8 29,1 29,3 30,3 29,0 

Usługi 

w tym: 69,1 69,9 69,7 68,8 70,2 

handel 23,1 24,6 24,1 24,1 24,1 

działalność finansowa 6,0 6,1 5,9 5,7 5,7 

pozostałe 40,0 39,2 39,8 39,0 40,3 

Piotrkowski 

Rolnictwo 33,2 32,7 31,6 31,0 31,6 

Przemysł i budownictwo 33,7 33,3 33,4 33,2 31,5 

Usługi 

w tym: 33,2 34,0 35,0 35,8 36,9 

handel 10,4 11,2 12,2 12,2 13,9 

działalność finansowa 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 

pozostałe 20,7 20,8 20,7 21,5 21,0 

Sieradzki 

Rolnictwo 44,6 44,5 43,8 43,8 44,3 

Przemysł i budownictwo 27,0 27,4 27,5 27,4 26,5 

Usługi 

w tym: 28,4 28,1 28,7 28,8 29,2 

handel 7,9 8,0 8,5 9,0 8,9 

działalność finansowa 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 

pozostałe 18,9 18,6 18,7 18,2 18,7 

Skierniewicki 

Rolnictwo 47,6 47,1 46,4 46,5 46,2 

Przemysł i budownictwo 20,6 21,9 22,7 22,2 21,2 

Usługi 

w tym: 31,8 31,0 30,9 31,3 32,6 

handel 9,3 9,9 10,0 10,5 10,7 

działalność finansowa 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 

pozostałe 20,6 19,2 19,0 19,1 20,3 
Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wzrost odsetka pracujących w usługach odnotowano we wszystkich podregionach 
województwa łódzkiego. Dla całego regionu wyniósł on 2,6 p.p., a największy obserwowano 
w podregionie piotrkowskim (o 3,7 p.p.). W pozostałych podregionach zmiany te nie miały 
takiej dynamiki i oznaczały wzrost udziału pracujących w usługach o 2,5 p.p. podregionie 
łódzkim, o 1,1 p.p. w m. Łodzi, o 0,8 p.p. w każdym z pozostałych podregionów.  

Natomiast zmiany w drugim sektorze tj., przemyśle i budownictwie nie miały jednorodnego 
charakteru na podregionalnych rynkach pracy. W przypadku dwóch podregionów tj. 
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łódzkiego i skierniewickiego odnotowano wzrost odsetka pracujących o 0,6 p.p. w każdym z 
nich. Natomiast na pozostałych rynkach pracy obserwowano zmniejszenie udziału 
pracujących: o 1,6 p.p. w piotrkowskim, o 0,6 p.p. w m. Łodzi i o 0,5 p.p. w podregionie 
sieradzkim. Warto dodać, że w przypadku udziału pracujących w przemyśle i budownictwie 
odnotowano najmniejsze zróżnicowanie w układzie przestrzennym. Najwyższy odsetek 
pracujących w tym sektorze odnotowano w podregionie łódzkim 37,5%. Natomiast w 
pozostałych podregionach w 2009 r. jego poziom wynosił: 31,6% w piotrkowskim, 29% w m. 
Łodzi, 26,5% w sieradzkim i 21,2% w skierniewickim. Różnica między skrajnym poziomami 
opisywanego miernika wyniosła 16,3 p.p., natomiast w przypadku rolnictwa 45,4 p.p., a usług 
41 p.p. 

Wskazane przesunięcia nie zmieniły w sposób zasadniczy struktury pracujących. Wyniki 
analizy wskazują, że w większości podregionów ich struktura ekonomiczna nie odpowiada 
wymaganiom nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jedynie w podregionie m. Łódź proporcje 
pracujących są zbieżne ze standardami krajów europejskich. We wszystkich pozostałych 
podregionach zbyt wysoki jest odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie (…). Warto 
dodać, że wskaźnik ten jest mocno zróżnicowany (z wyłączeniem m. Łodzi) i jego poziom 
waha się od 21,6% w podregionie łódzkim do 46,2% w podregionie skierniewickim. Zbyt 
niska jest natomiast absorpcja kapitału ludzkiego w usługach. Jedynie w podregionie m. 
Łodzi sektor ten angażuje 70,2% pracujących. W pozostałych podregionach udział ten jest 
zdecydowanie niższy i w 2009 r. wyniósł 40,9% w podregionie łódzkim, 36,9% w 
podregionie piotrkowskim, 32,6% w skierniewickim, 29,2% w sieradzkim.  

Zmiany w strukturze pracujących w ŁOM były zgodne z kierunkiem, jaki odnotowano w 
skali kraju i województwa. Obserwowano tam: 
• zmniejszenie udziału pracujących w sektorze rolniczym o 1,1 p.p.; 
• spadek wskaźnika struktury pracujących w sektorze przemysłowym (przemyśle i 

budownictwie) o 0,3 p.p.; 
• wzrost odsetka pracujących w sektorze usługowym o 1,8 p.p. 

Rozkład populacji pracujących dowodzi, iż w ŁOM struktura pracujących ma coraz bardziej 
nowoczesny charakter, co nie jest obojętne dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy 
Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych znacznie różni się od tej 
obserwowanej w Polsce i w regionie łódzkim. Różnice te mają charakter pozytywny i dotyczą 
przede wszystkim sektora pierwszego i trzeciego. Przejawiają się w znacznie niższym odsetku 
pracujących w sektorze rolniczym i znacznie wyższym udziale pracujących w sektorze 
usługowym w ŁOM. Szczególne znaczenia dla przyszłości łódzkiej metropolii ma rozwój 
usług, który z natury oparty jest na ludzkich zdolnościach i kompetencjach i jest siłą 
napędową rozwoju. Takie branże usług jak edukacja, finanse, turystyka, kultura generują 
nowe impulsy rozwojowe. 

Tabela 1.7. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w ŁOM 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Rolnictwo 7,8 7,4 7,1 6,9 6,7 

Przemysł i budownictwo 31,8 31,8 32,1 32,8 31,5 

Usługi 60,3 60,8 60,8 60,2 61,8 

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wnioski: 

• W latach 2005-2009 odnotowano wzrost liczby pracujących we wszystkich podregionach 
województwa łódzkiego. Dynamika jego była zróżnicowana – największe wartości 
zanotowano w tych podregionach, w których struktura gospodarki była bardziej 
nowoczesna (m. Łódź, podregion łódzki). Ponad dziesięcioprocentowe przyrosty 
odnotowano na tych subregionalnych rynkach pracy, w których udział pracujących w 
usługach był znacznie wyższy w porównaniu z innymi subregionami, a w rolnictwie 
niższy; 

• W warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej, tylko w dwóch podregionach 
województwa tj. łódzkim i w m. Łodzi nie odnotowano spadku liczby pracujących. Może 
to dowodzić, iż ŁOM, w skład którego wchodzą wymienione podregiony, był bardziej 
odporny na wstrząsy wywołane kryzysem gospodarczym niż pozostałe subregiony; 

• Uwzględniając wzrost liczby pracujących zauważamy, iż zwiększa się rola obszaru 
metropolitalnego w organizowaniu regionalnego rynku pracy. Na obszarze tym 
zatrudnienie znajduje coraz większy odsetek pracujących z województwa łódzkiego;  

• Sukcesywnie zmienia się ekonomiczna struktura pracujących, staje się ona coraz bardziej 
nowoczesna. Zmiany w absorpcji czynnika ludzkiego najwolniej dokonują się w 
subregionach, w których ekonomiczna struktura pracujących ma charakter archaiczny, a 
więc w sieradzkim, skierniewickim. Stanowi to poważne zagrożenie dla funkcjonowania a 
przede wszystkim procesu stabilizacji tych rynków pracy w przyszłości; 

• Mimo stwierdzenia faktu modernizacji struktury pracujących należy jeszcze raz podkreślić, 
zbyt słabe tempo odpływu pracujących z rolnictwa i zbyt mały napływ zasobów pracy do 
usług. Warto dodać, iż dopływ kapitału ludzkiego do usług w podregionie sieradzkim i 
skierniewickim jest o wiele niższy w porównaniu z tendencjami obserwowanym w kraju 
jak i również w tych podregionach w znacznie mniejszym zakresie odpływają pracujący z 
rolnictwa. Może to oznaczać, iż będzie pogłębiać się w tych dwóch podregionach różnica 
w stopniu unowocześniania ich gospodarek w porównaniu z innymi podregionami w kraju; 

• Udział pracujących w przemyśle jest w porównaniu z innymi sektorami najmniej 
zróżnicowany w układzie podregionalnych rynków pracy. Dowodzi to o stabilizacji 
poziomu zatrudnienia w tym sektorze. 

1.3. Bezrobotni 

1.3.1. Poziom i struktura bezrobocia  

W latach 2000-2010 w województwie łódzkim liczba bezrobotnych zwiększała się do 2002 r., 
po czym przez kolejne siedem lat malała, by w następnych latach (2008–2010) zwiększyć się. 
W 2010 r. bezrobociem było objętych 128 tys. osób. Bezrobotni z regionu łódzkiego stanowili 
7,5% zasobu bezrobocia w Polsce i było to o 1 p.p. mniej w porównaniu do 2000 r. Zmiany 
liczby bezrobotnych w województwie i w kraju przebiegały w różnym tempie. W ciągu 
pierwszych pięciu lat badanego okresu tempo zmniejszania się liczby bezrobotnych w 
województwie łódzkim było silniejsze niż w kraju. Natomiast 2008 r. wzrost bezrobocia w 
województwie był słabszy w porównaniu z tendencjami obserwowanymi w Polsce.  

Analizując natężenie bezrobocia w latach 2000-2010 zauważamy, że również było ono 
zmienne. Stopa bezrobocia zarówno w kraju jak i w regionie łódzkim wykazywała tendencje 
wzrostu do 2002 r. i następnie zmniejszała się do 2008 r. a w latach 2009-2010 jej poziom 
ponownie uległ zwiększeniu. W regionie łódzkim stopa bezrobocia w 2000 r. wyniosła 16,6% 
i była o 0,5 p.p. wyższa w porównaniu do średniorocznej stopy w kraju. Natomiast w 2010 r. 
obniżyła się do 9,2% i była o 0,4 p.p. niższa od stopy bezrobocia obliczanej dla kraju. Warto 
dodać, iż w regionie łódzkim od 2004 r. stopa bezrobocia była niższa niż w kraju. Różnica ta 
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była największa w 2009 r. i wyniosła 0,6 p.p., a w 2010 r. w niewielkim stopniu się obniżyła 
(0,4). Oznacza to, że rynek pracy w regionie łódzkim zachowywał się względnie stabilnie w 
okresie spowolnienia gospodarczego, a przez to sytuacja na nim relatywnie poprawiła się w 
porównaniu do pozostałych regionów Polski. Utrzymywanie się od siedmiu lat dodatniej 
różnicy między stopą bezrobocia obliczaną kraju i województwa łódzkiego oraz niska 
dynamika wzrostu stopy w regionie w ciągu ostatnich dwóch lat, może oznaczać, iż 
ewentualne pogorszenie się sytuacji na łódzkim regionalnym rynku pracy w przyszłości 
będzie słabsze niż w większości województw. 

Tabela 1.8. Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2000-2010 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 9,6 7,1 8,2 9,6 

ŁÓDZKIE 16,6 19,8 20,3 19,7 18,8 17,4 13,4 9,3 6,7 7,6 9,2 

RÓŻNICA  -0,5 -1,6 -0,4 -0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Ze względu na wysokość stopy bezrobocia województwo łódzkie w 2010 r. plasowało się na 
piątym miejscu w kraju, a niższe natężenie bezrobocia odnotowano w takich województwach 
jak: mazowieckie (7,4%), wielkopolskie (8,8%), małopolskie (9,1%), śląskie (9,1%). 
Natomiast najwyższą stopę bezrobocia miało województwo zachodniopomorskie (12,3%) 
(mapa 1.2). 

Natężenie bezrobocia jest zróżnicowane również w przekroju płci i miejsca zamieszkania. W 
latach 2000-2010 stopa bezrobocia była wyższa dla kobiet niż mężczyzn. Zjawisko to 
odnotowano w skali kraju i w województwie łódzkim. W 2000 r. stopa bezrobocia dla kobiet 
w Polsce wyniosła 18,1% a w województwie łódzkim 17,8%. Stopy te były wyższe od 
wskaźników natężenia bezrobocia dla mężczyzn odpowiednio o 3,7 p.p. i o 2,3 p.p. Natomiast 
w 2010 r. poziom stopy bezrobocia dla kobiet w kraju wyniósł 10%, a w województwie 
łódzkim 9,5%. W ciągu analizowanych jedenastu lat zarówno w kraju jak i w województwie 
łódzkim nastąpiło intensywniejsze zmniejszenie stopy bezrobocia kobiet niż mężczyzn, co 
spowodowało, że zmniejszyła się różnica w natężeniu bezrobocia w przekroju płci. Spadki te 
wyniosły dla kobiet w kraju 8,1 p.p., w regionie 8,3 p.p., a dla mężczyzn odpowiednio 5,1 p.p. 
i 6,5 p.p. 

W 2010 r. województwo łódzkie z województwem pomorskim i lubelskim plasowało się na 
trzecim miejscu w kraju ze względu na poziom stopy bezrobocia wśród kobiet. Niższe jej 
wartości odnotowano w województwie mazowieckim (7,2%) i podlaskim (9,3%). Natomiast 
najwyższe natężenie bezrobocia wśród kobiet obserwowano w województwie podkarpackim 
(12,3%) i świętokrzyskim (12,1%). Gorszą, bowiem czwartą pozycję region łódzki zajął w 
rankingu stopy bezrobocia obliczanej dla mężczyzn. O wiele niższe wartości stopy bezrobocia 
dla mężczyzn miały takie województwa jak: mazowieckie i wielkopolskie (7,7% każde z 
nich), śląskie (7,9%) i małopolskie (8,5%). Najwyższą stopę bezrobocia dla mężczyzn 
odnotowano w województwie zachodniopomorskim (13%). 
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Mapa 1.2. Stopa bezrobocia w 2010 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

W latach 2000–2010 wyższe wartości stopa bezrobocia osiągała w miastach niż na wsi. 
Dysproporcje te widoczne są w skali kraju i województwa łódzkiego. W 2000 r. w Polsce 
różnica między stopą bezrobocia dla ludności zamieszkałej w miastach w porównaniu do 
osób zamieszkałych na wsi wyniosła 2,4 p.p., a w województwie łódzkim 3,9 p.p. Natomiast 
w 2010 r. różnica ta znacznie zmniejszyła się w skali kraju i wyniosła 0,5 p.p. W 
województwie łódzkim też uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu (2,5 p.p.). Należy 
jednak zauważyć, iż wyższe wartości stóp bezrobocia dla miast wynikają w dużej mierze z 
istnienia na wsi bezrobocia ukrytego. Z tego względu podawane oficjalne dane dotyczące 
bezrobocia na wsi są zaniżone, a w związku z tym nie są w pełni miarodajne.  

W 2010 r. województwo łódzkie miało w skali kraju najniższą stopę bezrobocia na wsi. 
Natomiast stopa liczona dla miast uplasowała region łódzki na siódmym miejscu w kraju. 
Niższe stopy bezrobocia dla miast miały następujące województwa: mazowieckie (7%), 
wielkopolskie (8,8%), warmińsko-mazurskie (8,9%), pomorskie (9,1%), śląskie (9,3%), 
małopolskie (9,7%). Najwyższy poziom stopa bezrobocia dla miast osiągnęła w 
województwie świętokrzyskim (14%).  

W dalszej części ekspertyzy przedstawimy zmiany w strukturze bezrobocia według wieku, 
poziomu wykształcenia i okresu pozostawania bez pracy. 

lubelskie

9,9

mazowieckie

7,4

łódzkie

9,2

wielkopolskie

8,8

podlaskie

10,3

śląskie

9,1

pomorskie

9,3

lubuskie

10,5

dolnośląskie

11,3

podkarpackie

11,6małopolskie

9,1

opolskie

9,7

zachodniopomorskie

12,3

warmińsko-mazurskie

9,7

kujawsko-pomorskie

10,6

świętokrzyskie

12

poniżej 9,2

9,2 - 9,7

9,8 - 10,6

powyżej 10,6
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Tabela 1.9. Struktura bezrobotnych według wieku w Polsce i województwie łódzkim 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
POLSKA do 24 lat 29,5 27,8 26,0 24,3 22,6 20,6 19,0 20,7 22,5 21,9 
  25 do 34 lat 26,9 27,4 28,0 28,2 28,1 27,8 27,8 28,4 28,9 29,2 
  35 do 44 lat 23,3 22,4 21,7 21,0 20,4 19,9 19,3 18,6 18,2 18,4 
  45 do 54 lat 18,4 19,9 21,2 22,7 23,8 25,0 25,4 23,6 21,4 20,3 
  powyżej 55 lat 2,0 2,5 3,0 3,9 5,1 6,7 8,5 8,7 8,9 10,2 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ŁÓDZKIE do 24 lat 27,3 25,9 23,7 22,4 20,7 18,1 16,2 17,7 19,5 19,2 
  25 do 34 lat 26,0 26,8 27,3 27,3 27,1 26,4 26,4 26,9 27,7 27,4 
  35 do 44 lat 23,0 21,9 21,1 20,2 19,8 19,2 18,7 18,3 18,4 18,7 
  45 do 54 lat 20,8 22,1 23,9 25,1 26,2 27,7 28,1 26,1 23,3 22,0 
  powyżej 55 lat 2,8 3,4 3,9 4,9 6,4 8,5 10,6 10,9 11,0 12,6 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Analizując populację bezrobotnych według wieku zauważamy, że w 2001 r. w zasobie 
bezrobotnych największą grupę stanowiły osoby do 24 roku życia. Wskaźnik struktury dla tej 
grupy wiekowej wyniósł w kraju 29,5% a w województwie łódzkim 27,3%. Natomiast 
najmniejszą wartość opisywany miernik przyjął dla osób powyżej 55 lat (w Polsce 2% a w 
regionie łódzkim 2,8%). 

W ciągu kolejnych dziesięciu lat udział poszczególnych grup wiekowych w zasobie 
bezrobocia ulegał zmianie. Następowało zmniejszenie odsetka osób bezrobotnych w dwóch 
grupach wiekowych tj. wśród bezrobotnych do 24 lat i w grupie 35–44 lata. W pierwszej 
wymienionej grupie wiekowej spadek wskaźnika struktury wyniósł 7,6 p.p. w skali kraju i 8,1 
p.p. w regionie łódzkim. Natomiast w drugiej grupie spadek był mniejszy i wyniósł 
odpowiednio 4,9 p.p. i 4,3 p.p. W pozostałych kohortach zarówno w kraju jak i w regionie 
łódzkim odnotowano wzrost udziału osób w zasobie bezrobocia rejestrowanego. Był on 
większy w kraju, aniżeli w województwie wśród bezrobotnych w wieku 25–34 lata i 45–54 
lata. Natomiast osoby powyżej 55 roku życia w większym stopniu zwiększyły udział w 
regionalnym zasobie bezrobotnych niż w krajowym. W wyniku zaistniałych zmian osoby w 
wieku niemobilnym7 w regionie łódzkim stanowią większe udziały w zasobie bezrobotnych 
niż w kraju. Różnica ta się powiększa i w 2000 r. wynosiła 3,2 p.p. a w 2010 r. 4,1 p.p. 

Wyniki analizy wskaźników struktury bezrobotnych według poziomu wykształcenia 
dowodzą, iż wiedza i umiejętności, jakimi dysponują bezrobotni mają wpływ na ich sytuację 
na runku pracy. W ciągu całego okresu objętego obserwacją (2001-2010) w zasobie 
bezrobocia dominowały osoby o najniższym poziomie wykształcenia. Zjawisko to było 
symptomatyczne dla krajowego i regionalnego łódzkiego rynku pracy. Udział osób z 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym w Polsce w 2001 r. 
wyniósł odpowiednio 32,6% i 36,7%, a w województwie łódzkim 32,6% i 36%. W ciągu 
dziecięciu lat tylko w tych grupach w kraju odnotowano spadek wskaźnika struktury o 8,2 
p.p. wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i o 4,4 p.p. w grupie osób 
legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Natomiast w województwie 
łódzkim również w wymienionych subpopulacjach odnotowano zmniejszenie udziału 
bezrobotnych w zasobie bezrobocia odpowiednio o 6,9 p.p. i o 4 p.p. Jednak zmiany te były 
mniej intensywne w regionie łódzkim niż w kraju. Mimo, iż wskaźniki struktury zmniejszyły 
się dla wymienionych dwóch grup, to w 2010 r. osoby o najniższym potencjale 

                                                 
7 Za wiek mobilny przyjmuje się 18-44 lata, zaś za wiek niemobilny 45-59 lat w przypadku kobiet i 45-64 lata w 
przypadku mężczyzn. 
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kwalifikacyjnym dominowały w zasobie bezrobocia rejestrowanego i w 2010 r. ich udział 
wyniósł w skali kraju 56,1%, a w województwie łódzkim 57,7%.  

Tabela 1.10. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w Polsce i 
województwie łódzkim 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA wyższe 3,2 3,9 4,4 5,0 5,5 6,1 6,9 8,5 9,4 10,5 

  
policealne i średnie 
zawodowe 

21,4 21,2 21,2 21,9 21,9 22,0 22,1 22,3 22,1 22,0 

  średnie ogólnokształcące 6,2 6,2 6,5 7,0 7,6 8,4 9,1 10,2 10,8 10,9 

  zasadnicze zawodowe 36,7 36,2 35,5 33,8 32,6 30,9 29,6 28,6 28,9 28,5 

  gimnazjalne i poniżej 32,6 32,5 32,4 32,4 32,4 32,5 32,3 30,4 28,8 28,2 

  Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ŁÓDZKIE wyższe 3,5 4,3 4,6 5,4 5,8 6,3 7,1 8,7 9,2 9,8 

  
policealne i średnie 
zawodowe 

20,7 20,7 20,5 20,9 20,8 20,8 20,5 21,0 20,8 20,6 

  średnie ogólnokształcące 7,2 7,4 7,6 8,2 8,8 9,3 9,7 10,7 11,6 11,9 

  zasadnicze zawodowe 32,6 32,0 31,5 30,0 29,1 28,1 26,8 25,9 26,0 25,7 

  gimnazjalne i poniżej 36,0 35,6 35,6 35,5 35,5 35,5 35,9 33,8 32,4 32,0 

  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Natomiast w grupie osób legitymujących się wykształceniem średnim zawodowym w skali 
kraju odnotowano niewielki wzrost wskaźnika struktury o 0,6 p.p., w województwie łódzkim 
znikomy jego spadek o 0,1 p.p. W 2010 r. udział tej grupy w zasobie krajowego bezrobocia 
wynosił 22%, a w województwie łódzkim 20,6%. Warto podkreślić, iż dynamika zmian 
liczby bezrobotnych osób z wykształceniem średnim zawodowym była podobna w 
pierwszych ośmiu latach analizowanego okresu, natomiast w latach 2009–2010 wzrost 
bezrobocia w tej grupie był silniejszy w kraju niż w regionie łódzkim. 

W badanym okresie osoby z wykształceniem wyższym znajdowały się w najlepszej sytuacji 
na rynku pracy. Udział ich w zasobie bezrobocia w 2001 r. na krajowym rynku pracy wyniósł 
3,2% a na regionalnym 3,5%, natomiast w 2010 r. wskaźniki struktury dla tej grupy były już 
wyższe i przyjęły wartość odpowiednio 10,5% i 9,8%. Mimo, iż w grupie tej w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat odnotowano najszybszy wzrost bezrobocia, to w 2010 r. stanowiła ona 
niewielki udział w zasobie bezrobocia w porównaniu z opisywanymi wyżej przekrojami 
wykształcenia. Należy dodać, iż wzrost bezrobocia wśród osób legitymujących się wyższym 
wykształceniem był wolniejszy w regionie łódzkim (o 6,3 p.p.) niż w kraju (7,3 p.p.). 

Wzrost bezrobocia obserwowano jeszcze wśród osób z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym, których udział wśród bezrobotnych w 2010 r. wyniósł w Polsce 10,9%, a 
w województwie łódzkim 11,9%.  

Reasumując należy stwierdzić, iż w regionie łódzkim zbyt wolno obniża się odsetek 
bezrobotnych o najniższym potencjale kwalifikacyjnym, co może skutkować powiększaniem 
się bezrobocia strukturalnego. Należy również zauważyć, iż w regionie, podobnie jak w kraju, 
z jednej strony dezaktywizacją zawodową w dużym stopniu objęte są osoby z wykształceniem 
zasadniczym i średnim zawodowym, a z drugiej - coraz częściej wśród zawodów 
deficytowych pojawiają się te, które powinny być wynikiem kształcenia na tych dwóch 
poziomach. Można zatem przyjąć, że wysokie udziały tych grup w zasobie bezrobocia są w 
pewnym stopniu rezultatem braku koordynacji kierunków kształcenia zawodowego z 
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oczekiwaniami rynku pracy. 

Tabela 1.11. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w Polsce i w 
województwie łódzkim 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 
  
  
  
  
  
  

do 1 miesiąca 6,4 6,3 6,6 6,9 7,1 7,1 9,2 12,5 10,4 11,2 

1 do 3 miesięcy 13,6 12,3 12,9 13,2 14,8 15,7 17,9 23,4 23,9 23,0 

3 do 6 miesięcy 14,0 13,1 12,4 12,2 13,3 13,4 14,0 15,9 19,8 18,3 

6 do 12 miesięcy 17,6 17,2 15,5 15,5 14,6 14,5 13,8 14,2 20,1 18,4 

12 do 24 miesięcy 21,2 20,4 18,8 17,0 15,5 15,4 13,9 12,3 12,8 17,1 

powyżej 24 miesięcy 27,1 30,8 33,7 35,2 34,7 33,9 31,2 21,8 13,0 12,0 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ŁÓDZKIE 
  
  
  
  
  
  

do 1 miesiąca 6,3 6,1 6,5 6,7 6,8 6,5 9,0 12,8 10,1 11,0 

1 do 3 miesięcy 12,2 11,0 11,5 11,9 14,0 14,9 17,4 23,5 23,7 21,9 

3 do 6 miesięcy 12,9 12,2 11,4 11,5 12,7 13,1 13,5 15,8 20,1 17,6 

6 do 12 miesięcy 17,2 16,6 15,4 15,2 14,6 14,7 14,5 14,6 21,4 19,8 

12 do 24 miesięcy 21,5 20,7 19,0 17,5 15,8 15,2 13,8 12,1 13,1 18,3 

powyżej 24 miesięcy 29,8 33,4 36,2 37,2 36,2 35,5 31,8 21,2 11,6 11,3 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Czas pozostawania bez pracy różnicuje populację bezrobotnych w Polsce i w województwie 
łódzkim (tab. 1.11). Z analizy danych wynika, że w zasobie bezrobocia dominowały osoby, 
które pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy. Obliczony dla nich wskaźnik struktury w 
2001 r. wyniósł 48,3% w Polsce i 51,3% w regionie łódzkim. W ciągu kolejnych trzech lat 
wzrastał, a od 2005 r. sukcesywnie zmniejszał się, osiągając w 2010 r. 29,1% dla Polski i 
29,6% dla województwa łódzkiego. Obniżanie się wskaźnika struktury dla tej grupy wiąże się 
ze zmianą kwalifikowania do niej osób bezrobotnych. Niemniej należy zauważyć, że spadek 
bezrobocia długookresowego w łódzkiem był silniejszy niż w kraju. Natomiast w pozostałych 
grupach bezrobotnych odnotowano wzrost wskaźników struktury w 2010 r. w porównaniu do 
2001 r. - najwyższy w grupie bezrobotnych pozostających bez pracy do 3 miesięcy. Jej udział 
w zasobie bezrobotnych zwiększył się w Polsce z 20% do 34,2% a w województwie łódzkim 
z 18,5% do 33,9%. W tym przypadku zmiany były również silniejsze na regionalnym rynku 
pracy. Z danych tych wynika, że bezrobocie coraz częściej ma charakter frykcyjny. 

Wnioski: 

• Stopa bezrobocia w kraju i w województwie łódzkim uległa zmniejszeniu w 2010 r. w 
porównaniu do jej poziomu z 2000 r. Tempo jej spadku było większe w województwie 
łódzkim niż w kraju. W 2010 r. region łódzki ze względu na poziom stopy bezrobocia zajął 
piąte miejsce w kraju; 

• Różnica między poziomem krajowej i regionalnej stopy bezrobocia była ujemna do 2003 
r., a od 2004 r. przyjęła wartość dodatnią. Najwyższa była w 2009 r., co oznacza, że w 
okresie słabnącej koniunktury gospodarczej rynek pracy w regionie łódzkim był bardziej 
stabilny w porównaniu z rynkiem ogólnokrajowym; 

• W regionie łódzkim struktura bezrobocia według wieku jest zbieżna ze strukturą 
ogólnokrajową. W zasobie bezrobocia dominują osoby w wieku 25-34 lata, a najmniejsze 
udziały stanowią osoby powyżej 55 lat. W najstarszej grupie wiekowej obserwuje się 
wysokie tempo dezaktywizacji zawodowej. Jest ono wyższe w regionie łódzkim niż w 
całej Polsce. Powoduje to, że osoby w wieku niemobilnym (powyżej 44 lat) są częściej 
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wypychane z regionalnego rynku pracy niż krajowego i w ostatnim okresie zjawisko to 
nasila się; 

• W regionie łódzkim struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w dużym 
stopniu pokrywa się ze struktura krajową. W zasobie bezrobocia dominują osoby o 
najniższym poziomie wykształcenia (z wykształceniem z zasadniczym zawodowym oraz 
gimnazjalnym i poniżej). Warto zauważyć, iż nieco większe udziały w łódzkiem mają 
osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym. Różnica ta wynika z mniejszego 
spadku udziału tej grupy w zasobie bezrobocia regionalnego w porównaniu do krajowego. 
Jest to niebezpieczne zjawisko z perspektywy modernizacji struktury gospodarki. Niski 
poziom wykształcenia bezrobotnych i niska skłonność osób powyżej 24 roku do edukacji 
ustawicznej mogą opóźniać ich wyjście z zasobu bezrobocia i generować a następnie 
utrwalać bezrobocie strukturalne; 

• Mimo, iż osoby z wykształceniem wyższym stanowią najmniejsze udziały w bezrobociu to 
należy pamiętać o eskalacji dezaktywizacji zawodowej tej grupy w całej Polsce i w 
regionie łódzkim. Osoby o najwyższym poziomie wiedzy formalnej zasilają populację 
bezrobotnych wolniej niż w kraju. Jednak problem ten występuje i dowodzi on o 
niedostosowaniu profilu wykształcenia zasobów siły roboczej do wymogów rynków pracy 
w różnych przekrojach terytorialnych. Jest to wynikiem oferty edukacyjnej szkolnictwa 
wyższego, w której nie zawsze uwzględnione są oczekiwania zawodowe (kwalifikacyjne, 
kompetencyjne) pracodawców. Uwagę tę można również odnieść do kształcenia średniego 
zawodowego; 

• Generalnie obserwuje się obniżanie bezrobocia długookresowego na krajowym i 
regionalnym rynku pracy. Odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy 
szybciej zmniejsza się w regionie łódzkim niż w kraju; 

• Znacznie zwiększa się w Polsce i województwie łódzkim udział bezrobotnych 
pozostających bez pracy do trzech miesięcy. Zmiany w tej grupie intensywniej przebiegają 
w regionie łódzkim; 

• Obserwowana jest stabilizacja odsetka osób pozostających bez pracy od 3 do 12 miesięcy 
na krajowym i regionalnym rynku pracy.  

1.3.2. Wybrane kategorie bezrobotnych  

Odsetek kobiet wśród bezrobotnych w województwie łódzkim był w latach 2002–2010 niższy 
niż w całej Polsce. Szczegółowa jego analiza pozwala sformułować następujące wnioski. Po 
pierwsze, do 2004 r. sytuacja kobiet w łódzkiem była korzystniejsza niż mężczyzn. Udział 
kobiet w zasobie regionalnego zasobu rejestrowanego bezrobocia wyniósł od 49,5% w 2002 r. 
do 49,4% w 2004 r. Natomiast w skali kraju odsetek kobiet wśród bezrobotnych w 
analogicznych latach przyjął wartości odpowiednio: 51,2% i 53,6%. Po drugie, inny był 
kierunek zmian w dynamice udziału kobiet wśród bezrobotnych. Otóż w województwie 
łódzkim do 2004 r. zmniejszał się on, a w latach 2005-2007 jego wartość sukcesywnie 
wzrastała. Natomiast w skali kraju odsetek kobiet wśród bezrobotnych wzrastał od początku 
okresu analizy do 2007 r. W następnych latach kierunek zmian udziału kobiet wśród 
bezrobotnych był taki sam w całej Polsce, jak i w regionie łódzkim. Jego wartość w 2010 r. 
wyniosła dla kraju 51,9% a dla regionu łódzkiego 50,4%. Po trzecie, różnica między 
udziałami kobiet wśród bezrobotnych w Polsce i w łódzkiem była znacznie większa w latach 
2004-2007 (ponad 3 p.p.), natomiast od 2009 r. znacznie się zmniejszyła i w 2010 r. wynosiła 
już 1,5 p.p. Niższy w regionie łódzkim udział kobiet w zasobie bezrobocia wynika ze 
specyfiki jego gospodarki. W łódzkiem aktywność zawodowa kobiet zawsze była wyższa od 
obserwowanej w skali kraju. Należy jednak zauważyć, iż w okresie pogarszającej się 
koniunktury gospodarczej, szczególnie w 2010 r. różnica ta znacznie się zmniejszyła, co może 
być następstwem niedostatecznego rozwoju usług w województwie łódzkimi i dużego 
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(większego niż w kraju) udziału przemysłu w absorpcji kapitału ludzkiego. Sektor 
przemysłowy w tym przypadku mógł szybciej reagować na zmiany koniunktury 
gospodarczej, co implikowało większą redukcją zatrudnienia, którą w pierwszej kolejności 
objęto kobiety.  

Zdecydowana większość bezrobotnych w Polsce i w regionie łódzkim to osoby pozbawione 
prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia. Odsetek takich osób w Polsce w 2002 r. i w 2010 r. 
wyniósł 83,3% a w województwie dla wymienionych lat odpowiednio: 82,7% i 83%.W całym 
prawie analizowanym okresie (z wyłączeniem 2005 r.) opisywany wskaźnik był niższy w 
województwie łódzkim niż w całej Polsce.  

Wyższy niż w całym kraju był w województwie łódzkim odsetek bezrobotnych zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W 2002 r. odsetek ten w Polsce wyniósł 6,6%, zaś w 
regionie łódzkim 8,6%. W następnych latach do 2008 r zarówno w kraju i łódzkiem 
zmniejszał się, a w dwóch kolejnych ponownie wzrósł osiągając w 2010 r. wartość 3,1% w 
Polsce i 4,3% w województwie łódzkim. Wzrost opisywanego odsetka był spowodowany 
pogorszeniem się koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie. Z danych tych wynika, że 
przedsiębiorstwa w województwie łódzkim częściej redukują zatrudnienie, co może być 
spowodowane gorszą ich sytuacją ekonomiczną w porównaniu do innych podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących w kraju. 

Znacząco mniejszy niż w całej Polsce był w województwie łódzkim odsetek bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi, w 2002 r. (odpowiednio 41,7% i 33,1%). Różnica ta do 2010 r. uległa 
zwiększeniu do 10 p.p. Powodem tych różnic może być m.in. niższy w regionie odsetek 
ludności zamieszkałej na wsi w porównaniu do średniej krajowej. Należy zauważyć, iż 
odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi sukcesywnie zwiększał się do 2008 r. zarówno w 
kraju jak i w województwie łódzkim, natomiast w 2009 i 2010 r. zmniejszył się. Może to 
dowodzić, iż na skutek pogarszającej się koniunktury gospodarczej ludność zamieszkała w 
miastach częściej rejestrowała się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne na skutek redukcji 
zatrudnienia w firmach, w których pracowała.  

Wnioski: 

• Odsetek bezrobotnych kobiet w regionie łódzkim jest niższy niż w kraju. W ciągu 
ostatnich dwóch lat różnica w jego poziomie zmniejsza się; 

• Wskaźnik struktury bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest w regionie łódzkim niższy niż 
w kraju. Różnica ta jest niewielka i w każdym układzie przestrzennym jego wartość 
przekracza 80%; 

• Odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi jest niższy w województwie łódzkim niż 
kraju. 

1.3.3. Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia według podregionów 

W tym przypadku analizę bezrobocia ze względu na dostępność danych statystycznych 
ograniczymy do przedstawienia zmian w poziomie liczby bezrobotnych i ich struktury w 
latach 2005-2010. 

W latach 2005-2010 dynamika zmian liczby bezrobotnych w poszczególnych podregionach 
województwa łódzkiego nie miała jednorodnego charakteru. Zmniejszała się do 2008 r. a 
spadki najintensywniej przebiegały w dwóch podregionach tj. w m. Łódź i piotrkowskim. 
Następnie w latach 2008-2010 w każdym podregionie odnotowano wzrost liczby 
bezrobotnych, największy w m. Łodzi (tab. 1.12). W wyniku wskazanych zmian w 2010 r. 
liczba bezrobotnych w pięciu podregionach województwa łódzkiego zmniejszyła się w 
porównaniu do 2005 r.. W największej skali zjawisko to wystąpiło w m. Łodzi (o 38,3%), w 
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pozostałych podregionach dynamika spadku była słabsza i wynosiła w łódzkim 34,1%, 
piotrkowskim 33,6%, skierniewickim 31,9% i sieradzkim 27,2%.  

Tabela 1.12. Liczba bezrobotnych w podregionach województwa łódzkiego 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ŁÓDZKIE   198 429 160 698 123 148 99 191 128 105 131 617 

PODREGIONY Łódzki 31 930 26 415 19 278 15 928 19 439 21 038 

  m. Łódź 54 679 38 658 28 635 22 548 31 973 33 727 

  Piotrkowski 51 160 44 298 35 283 26 763 34 250 33 960 

  Sieradzki 33 586 29 301 22 279 19 282 24 224 24 463 

  Skierniewicki 27 074 22 026 17 673 14 670 18 219 18 429 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Należy zauważyć, iż w podregionie sieradzkim spadek bezrobocia w analizowanym okresie 
był o wiele słabszy w porównaniu do innych podregionów. Zjawisko to należy tłumaczyć złą 
strukturą gospodarki tego obszaru, w której sektor usług jest słabo rozwinięty a rolnictwo, 
które jest głównym pracodawcą, nie jest w stanie wygenerować większej liczby miejsc pracy. 

Ze względu na brak informacji o poziomie stóp bezrobocia w podregionach, dalszą analizę 
przeprowadzimy w oparciu o wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym. W latach 2005–2010 wartość jego była w regionie łódzkim 
wyższa niż w kraju i wahała się odpowiednio od 12,1% do 7,9%, a w Polsce od 11,4% do 
7,7% (tab. 1.13). Analizując miernik ten w przekroju subregionów, zauważamy iż tylko w 
podregionie m. Łódź jego poziom był niższy od wskaźnika obliczonego dla województwa i 
kraju. Warto podkreślić, iż we wszystkich przekrojach terytorialnych odnotowano spadek 
wartości analizowanego miernika do 2008 r. a następnie jego wzrost. 

Tabela 1.13. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym według podregionów 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

POLSKA 11,4 9,4 7,1 6,0 7,7 

Województwo łódzkie 12,1 9,8 7,5 6,1 7,9 

PODREGIONY Łódzki 13,2 10,9 8,0 6,6 8,0 

  m. Łódź 10,8 7,7 5,8 4,6 6,6 

  Piotrkowski 13,5 11,7 9,3 7,0 9,0 

  Sieradzki 11,9 10,4 7,9 6,8 8,5 

  Skierniewicki 11,5 9,3 7,5 6,2 7,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Z analizy struktury bezrobocia według wieku wynika, że we wszystkich podregionach w 2010 
r. zmniejszył się w porównaniu do 2005 r. odsetek bezrobotnych do 24 roku życia, a 
zwiększył się w grupie osób, które ukończyły 55 lat. Wzrost odsetka bezrobotnych w 
najstarszej grupie wiekowej w największym zakresie wystąpił w podregionie m. Łódź (o 8,4 
p.p.) i w podregionie łódzkim (o 7,2 p.p.). Natomiast w pozostałych podregionach zmiany 
były mniejsze i wyniosły około 5 p.p. W wyniku wskazanych zmian wskaźnik struktury 
bezrobotnych powyżej 55 roku życia osiągnął najwyższe wartości w m. Łodzi 17,7% i w 
podregionie łódzkim 13,3%, podczas gdy w pozostałych podregionach jego wartość 
przekroczyła 10%. Należy podkreślić, iż na tych rynkach pracy, na których w zasobie 
bezrobocia udział osób powyżej 55 lat był najwyższy, odnotowano najmniejsze odsetki 
bezrobotnych do 24 roku życia: wyniosły one 11,1% dla m. Łodzi oraz 17,1% dla podregionu 
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łódzkiego. Odsetek bezrobotnych w najmłodszej grupie wiekowej osiągnął największe 
wartości w podregionie sieradzkim (26,9%), nieco mniejsze w podregionie skierniewickim 
(24,3%) i piotrkowskim (20,4%) (tab. 1.14). 

W 2010 r. w czterech podregionach grupą dominującą w zasobie bezrobocia były osoby w 
wieku 25-34 lata. Wskaźnik struktury bezrobocia dla nich wyniósł: 29,9% w podregionie 
piotrkowskim, 28,8% w skierniewickim, 27,3% w sieradzkim i 26% w regionie łódzkim. 
Natomiast w podregionie m. Łodzi w populacji bezrobotnych przeważały osoby w wieku 45-
54 lata (26,3%). Warto jednak zauważyć, iż w ciągu ostatnich pięciu lat dla tej grupy 
wiekowej wskaźnik struktury w największym stopniu zmniejszył się w m. Łodzi (spadek o 7 
p.p.). W 2005 r. w tym podregionie ponad 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych to były osoby 
między 45 a 54 rokiem życia. W pozostałych przedziałach wiekowych we wszystkich 
analizowanych podregionach zmiany struktury bezrobotnych nie miały tak dynamicznego 
charakteru. 

Tabela 1.14. Struktura bezrobocia według wieku w podregionach województwa łódzkiego 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Łódzki do 24 lat 18,6 16,1 14,2 15,5 16,2 17,1 
  25 do 34 lat 27,2 26,3 25,8 26,6 27,0 26,0 
  35 do 44 lat 21,1 20,5 19,5 19,3 19,9 20,1 
  45 do 54 lat 27,0 28,7 29,4 27,4 24,5 23,5 
  powyżej 55 lat 6,1 8,5 11,2 11,2 12,4 13,3 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
m. Łódź do 24 lat 12,8 9,8 8,9 11,1 12,1 11,1 
  25 do 34 lat 24,5 22,9 22,5 24,6 26,7 25,6 
  35 do 44 lat 19,8 18,6 17,7 17,7 18,5 19,3 
  45 do 54 lat 33,6 35,7 34,9 31,2 27,6 26,3 
  powyżej 55 lat 9,3 13,0 16,0 15,4 15,1 17,7 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Piotrkowski do 24 lat 23,3 20,3 17,7 18,0 20,4 20,4 
  25 do 34 lat 29,0 28,7 28,8 28,5 29,4 29,9 
  35 do 44 lat 20,1 19,7 19,7 19,3 19,3 19,3 
  45 do 54 lat 22,8 24,9 25,8 25,1 22,3 20,4 
  powyżej 55 lat 4,8 6,3 8,1 9,1 8,7 10,1 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sieradzki do 24 lat 28,1 25,3 22,4 24,7 26,7 26,9 
  25 do 34 lat 27,6 27,3 27,5 27,1 27,6 27,3 
  35 do 44 lat 18,1 18,2 17,6 17,1 16,7 17,0 
  45 do 54 lat 21,1 22,2 23,7 22,0 19,7 18,6 
  powyżej 55 lat 5,2 6,9 8,8 9,1 9,2 10,2 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Skierniewicki do 24 lat 24,7 21,0 19,6 21,2 24,6 24,3 
  25 do 34 lat 27,9 27,2 27,0 27,4 27,3 28,2 
  35 do 44 lat 19,3 19,4 18,8 18,4 17,5 17,1 
  45 do 54 lat 22,8 25,3 25,6 24,1 21,5 20,2 
  powyżej 55 lat 5,2 7,1 9,1 8,9 9,1 10,2 
  ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Na obszarze łódzkiej metropolii w latach 2005–2010 wskaźnik struktury bezrobocia w trzech 
grupach wiekowych zmniejszył się, a w dwóch uległ zwiększeniu. Spadek odnotowano w 
najmłodszej grupie wiekowej, wśród bezrobotnych od 35 do 44 lat i w grupie osób od 45 do 
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54 lat. W tym ostatnim przypadku spadek miał charakter ciągły i występował we wszystkich 
latach objętych analizą. Natomiast wzrost wskaźnika struktury dotyczył bezrobotnych 
powyżej 55 lat i w grupie od 25-34 lata. Z danych zawartych w tabeli 1.15 wynika, że w ŁOM 
z rynku pracy były wypychane najczęściej osoby w wieku niemobilnym (powyżej 44 lata) 
(41,2%). Podobne tendencje były obserwowane w innych podregionach województwa 
łódzkiego, ale w przypadku ŁOM natężenie tego zjawiska było znacznie silniejsze (tab. 1.15). 

Tabela 1.15. Struktura bezrobocia według wieku w ŁOM 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

do 24 lat 15,0 12,4 11,0 12,9 13,7 13,4 
25 do 34 lat 25,5 24,3 23,8 25,4 26,8 25,8 
35 do 44 lat 20,3 19,3 18,4 18,4 19,0 19,6 
45 do 54 lat 31,2 32,8 32,7 29,6 26,4 25,2 
powyżej 55 lat 8,1 11,2 14,0 13,7 14,1 16,0 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

W latach 2005-2010 w województwie łódzkim i w poszczególnych podregionach w zasobie 
bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Sytuacja inaczej 
kształtowała się tylko w podregionie sieradzkim, w którym w latach 2009-2010 największe 
udziały w populacji bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (29,3% dla każdego roku). Grupa ta w pozostałych czterech 
podregionach była drugą o najwyższym odsetku bezrobotnych. W sumie osoby z dwóch grup 
o najniższym poziomie wykształcenia stanowiły w zasobie bezrobocia w 2010 r. od 60,3% w 
podregionie łódzkim do 56,9% w podregionie sieradzkim. Należy podkreślić, iż udział w 
bezrobociu osób o najniższym potencjale kwalifikacyjnym systematycznie malał we 
wszystkich podregionach. Spadek ten odbywał się w różnym zakresie w układzie 
przestrzennym i wyniósł 8,3 p.p. w podregionie piotrkowskim, 7,9 p.p. w podregionie 
sieradzkim i tyle samo skierniewickim, 6,9 p.p. w łódzkim i 4,6 p.p. m. Łodzi. W tym 
ostatnim przypadku w niewielkim stopniu zmniejszył się odsetek osób z wykształceniem 
gimnazjalnym - tylko o 0,9 p.p. Tak nikły spadek spowodował, iż w 2010 r. w m. Łódź 
odnotowano najwyższy w regionie odsetek bezrobotnych o tym poziomie wykształcenia 
(37,6%). W 2005 r. różnica między najwyższym i najniższym poziomem wskaźnika struktury 
bezrobotnych wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej wyniosła 5,5 p.p. 
Natomiast w 2010 r. dysproporcja ta powiększyła się do 10 p.p. (tab. 1.16). Reasumując, 
należy stwierdzić, iż w 2010 r. odsetek bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i 
poniżej w najmniejszym zakresie obniżył się w tych podregionach, w których jego wartość 
była największa w 2005 r. 

Jest charakterystyczne, iż w latach 2005–2010 we wszystkich podregionach województwa 
łódzkiego odnotowano wzrost odsetka osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym i 
ogólnokształcącym. Przebiegał on z różną intensywnością, i w największym zakresie wystąpił 
w podregionie piotrkowskim i sieradzkim, w pozostałych podregionach dynamika wzrostu 
była słabsza. W podregionie skierniewickim odnotowano najwyższy przyrost udziału w 
bezrobociu osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, wysoki wzrost w ramach 
tego przekroju był również obserwowany w podregionie łódzkim. W pozostałych 
podregionach zmiany były słabsze. W wyniku tych zmian w 2010 r. udział osób z 
wykształceniem ogólnokształcącym w zasobie bezrobocia w podregionach nie był tak 
zróżnicowany jak w innych grupach i kształtował się od 11,1% w piotrkowskim do 12,5 % w 
sieradzkim. Wysokie przyrosty bezrobocia osób z wyższym wykształceniem wystąpiły w tych 
podregionach, w których struktura ekonomiczna gospodarki nie sprzyja ich absorpcji. W 
podregionie sieradzkim, który jest typowo rolniczy, osoby o wysokich kwalifikacjach mają 
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mniejsze szanse na znalezienie dla siebie odpowiedniej pracy. Podobna sytuacja występuje w 
podregionie piotrkowskim, który ma bardziej rozwinięty przemysł, przede wszystkim branżę 
górniczą i energetyczną. Generalnie w regionie dostrzegamy rozbieżność między potrzebami 
gospodarki a kierunkami wykształcenia osób, które ukończyły studia. Młode osoby 
najczęściej decydują się na studia humanistyczne, niewielkie jest zainteresowanie 
zdobywaniem w szkołach wyższych wiedzy technicznej, na którą jest coraz większe 
zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Tylko w przypadku osób z wykształceniem średnim zawodowym w podregionach nie 
odnotowano jednorodnych zmian w poziomie wskaźnika struktury bezrobotnych. Udział 
bezrobotnych o tym poziomie wykształcenia w 2010 r. wzrósł w porównaniu do 2005 r. w 
podregionie piotrkowskim (o 0,3 p.p.) i sieradzkim o (0,5 p.p.). W pozostałych odnotowano 
spadek od 0,8 p.p. w skierniewickim i łódzkim do 0,6 p.p. w Łodzi. 

Tabela 1.16. Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia w podregionach 
województwa łódzkiego 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Łódzki 

wyższe 5,0 5,1 5,9 7,1 7,6 8,4 

policealne i średnie zawodowe 20,2 20,1 20,0 20,2 19,8 19,4 

średnie ogólnokształcące 7,6 8,2 9,1 10,5 10,9 12,0 

zasadnicze zawodowe 30,0 28,8 27,7 26,6 27,3 26,7 

gimnazjalne i poniżej 37,2 37,8 37,2 35,6 34,4 33,6 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

m. Łódź 

wyższe 8,2 9,3 10,1 11,8 11,7 11,4 

policealne i średnie zawodowe 19,8 20,3 20,1 20,0 18,7 19,2 

średnie ogólnokształcące 10,2 10,3 10,6 11,6 12,4 12,2 

zasadnicze zawodowe 23,3 21,5 19,8 19,2 19,3 19,6 

gimnazjalne i poniżej 38,5 38,6 39,4 37,2 37,8 37,6 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Piotrkowski 

wyższe 5,3 5,9 6,6 8,6 9,1 10,2 

policealne i średnie zawodowe 21,2 21,0 20,6 21,4 21,8 21,5 

średnie ogólnokształcące 8,1 8,9 9,3 9,9 10,8 11,1 

zasadnicze zawodowe 32,2 30,9 29,8 28,6 28,8 27,9 

gimnazjalne i poniżej 33,3 33,3 33,7 31,4 29,5 29,3 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sieradzki 

wyższe 4,6 4,8 5,8 7,4 8,1 9,2 

policealne i średnie zawodowe 20,9 21,4 21,0 21,7 21,8 21,4 

średnie ogólnokształcące 9,8 10,5 10,6 11,6 12,4 12,5 

zasadnicze zawodowe 31,8 30,6 29,2 28,5 29,3 29,3 

gimnazjalne i poniżej 33,0 32,7 33,5 30,8 28,5 27,6 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skierniewicki 

wyższe 4,9 5,3 5,9 7,0 8,2 8,7 

policealne i średnie zawodowe 22,6 21,4 21,0 21,3 21,9 21,8 

średnie ogólnokształcące 7,2 8,2 8,8 9,9 11,2 12,1 

zasadnicze zawodowe 30,6 29,6 28,3 27,1 27,0 26,7 

gimnazjalne i poniżej 34,7 35,6 36,0 34,6 31,7 30,7 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Podobny charakter miały zmiany w strukturze wykształcenia bezrobotnych w ŁOM. Na 
obszarze tym odnotowano spadek odsetka bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (o 3,5 p.p.), gimnazjalnym i poniżej (o 1,9 p.p.) oraz średnim zawodowym (o 0,7 
p.p.). Natomiast wzrost udziału w zasobie bezrobotnych zaobserwowano w grupie osób z 
wykształceniem wyższym (o 3,3 p.p.) i średnim ogólnokształcącym (o 2,8 p.p.). W 2010 r. 
bezrobocie w ŁOM tworzyły przede wszystkim osoby o najniższym poziomie wykształcenia: 
gimnazjalnym i poniżej (36,1%), zasadniczym zawodowym (22,3%). Udział pozostałych grup 
był niższy i wynosił: 10,3% dla osób z wyższym wykształceniem, 12,1% z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym i 19,3% z wykształceniem średnim zawodowym (tab. 1.17). 

Tabela 1.17. Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia w ŁOM 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

wyższe 7,0 7,6 8,4 9,9 10,2 10,3 

policealne i średnie 
zawodowe 

20,0 20,2 20,1 20,1 19,1 19,3 

średnie ogólnokształcące 9,2 9,4 10,0 11,1 11,8 12,0 

zasadnicze zawodowe 25,8 24,5 23,0 22,3 22,4 22,3 

gimnazjalne i poniżej 38,0 38,3 38,5 36,6 36,5 36,1 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wyniki analizy bezrobocia według okresu pozostawania bez pracy w latach 2005-2010 
województwie łódzkim i jego podregionach dowodzą, iż zmniejsza się odsetek osób 
pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. Zmiany w tym przypadku mają charakter 
ciągły, były obserwowane w każdym roku i we wszystkich podregionach (tab. 1.18). 

W pozostałych grupach bezrobotnych podzielonych ze względu na czas pozostawania bez 
pracy odnotowano wzrost wskaźników struktury. W największym zakresie był on widoczny 
w grupie osób pozostających bez pracy do trzech miesięcy (od 11,2 p.p. w podregionie 
łódzkim i m. Łodzi do 14.4 p.p. w podregionie sieradzkim). W pozostałych trzech 
podregionach wskaźniki struktury zwiększyły się ponad 12 p.p. 

Uwagę zwraca duże zróżnicowanie poziomu wskaźnika struktury bezrobocia osób 
pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy w poszczególnych podregionach. W 2010 r. 
najwyższe jego wartości odnotowano dla m. Łodzi (32,9%), w tym przypadku również 
obserwujemy największy wzrost opisywanego wskaźnika w porównaniu z innymi 
podregionami (o 12,3 p.p.). Duże wartości wskaźnik struktury dla tej grupy osiągnął także w 
podregionie łódzkim 20,8%. W pozostałych subregionach jego poziom wahał się od 19% w 
piotrkowskim do 17,4% w sieradzkim.  

W latach 2005-2010 zmniejszenie wskaźnika struktury bezrobocia dla osób pozostających bez 
pracy powyżej 24 miesięcy wyniosło od 27,7 p.p. w podregionie piotrkowskim do 23,3 p.p. w 
m. Łodzi. W 2010 r. udział tej grupy w zasobie bezrobocia wahał się od 10,7% w podregionie 
łódzkim do 11,9% w podregionie skierniewickim, co wskazuje na niewielkie zróżnicowanie 
przestrzenne tego miernika. Nie jest ono również zbyt duże w przypadku osób pozostających 
bez pracy od 3 do 6 miesięcy, wartość wskaźnika struktury w 2010 r. była dla tej grupy 
najwyższa w podregionie łódzkim i wyniosła 18,5% a najniższa w sieradzkim 16,9%. 
Podobna była skala dezaktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy od 12 do 
24 miesięcy. Najwyższy udział tej grupy w bezrobociu w 2010 r. odnotowano w podregionie 
piotrkowskim (19%), a najniższy w łódzkim (17,7%).  
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Tabela 1.18. Struktura bezrobocia według okresu pozostawania bez pracy w podregionach 
województwa łódzkiego 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Łódzki 

do 3 miesięcy 21,1 21,0 25,2 35,0 34,9 32,3 
3 do 6 miesięcy 12,6 12,8 13,5 16,2 19,4 18,5 
6 do 12 miesięcy 15,7 15,5 15,5 16,9 21,9 20,8 
12 do 24 miesięcy 16,5 17,3 14,9 12,0 13,0 17,7 
powyżej 24 miesięcy 34,1 33,4 30,9 19,9 10,8 10,7 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

m. Łódź 

do 3 miesięcy 18,8 21,6 28,5 40,6 34,6 30,0 
3 do 6 miesięcy 13,0 14,1 14,6 17,1 20,8 17,5 
6 do 12 miesięcy 16,3 14,9 15,4 13,5 21,9 22,5 
12 do 24 miesięcy 17,3 14,7 13,5 11,2 12,7 18,7 
powyżej 24 miesięcy 34,6 34,7 28,0 17,6 10,0 11,3 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Piotrkowski 

do 3 miesięcy 20,6 21,0 24,7 33,8 32,3 32,9 
3 do 6 miesięcy 12,4 13,2 13,2 14,4 19,7 17,6 
6 do 12 miesięcy 13,1 14,7 14,8 15,4 21,4 19,0 
12 do 24 miesięcy 14,7 14,2 13,9 13,3 13,5 19,0 
powyżej 24 miesięcy 39,2 36,9 33,4 23,1 13,1 11,5 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sieradzki 

do 3 miesięcy 22,3 21,7 25,9 35,6 33,2 36,7 
3 do 6 miesięcy 12,8 13,1 12,9 16,2 19,8 16,9 
6 do 12 miesięcy 13,8 14,4 13,3 13,5 21,1 17,4 
12 do 24 miesięcy 15,7 15,6 13,9 12,0 13,7 17,6 
powyżej 24 miesięcy 35,4 35,2 34,0 22,7 12,2 11,4 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skierniewicki 

do 3 miesięcy 22 22,1 28,1 36,1 35,1 34,1 
3 do 6 miesięcy 12,3 11,6 12,7 15,7 20,3 17,7 
6 do 12 miesięcy 13,8 14,0 13,3 13,9 20,2 18,4 
12 do 24 miesięcy 14,4 15,0 12,8 11,9 12,6 17,9 
powyżej 24 miesięcy 37,5 37,3 33,1 22,4 11,8 11,9 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Reasumując, należy podkreślić, iż zakres różnych typów bezrobocia klasyfikowanych ze 
względu na czas jego trwania jest porównywalny na poszczególnych podregionalnych 
rynkach pracy. W 2010 r. bezrobociem długookresowym (które trwa powyżej 12 miesięcy) 
było objętych około 30% bezrobotnych (Mapa 1.3). 

Podobna była sytuacja w zakresie bezrobocia frykcyjnego trwającego do trzech miesięcy. W 
tym przypadku wskaźniki struktury były w niewielkim stopniu wyższe i wahały się od 30 do 
36,7%. Najczęściej bezrobotni w podregionach województwa łódzkiego byli objęci 
bezrobociem średniookresowym (trwającym od 6 do 12 miesięcy). Rozpiętości wskaźnika 
struktury dla tej kategorii bezrobotnych wyniosły powyżej 5 p.p. I tak w 2010 r. około 40% 
bezrobotnych w m. Łodzi objętych było bezrobociem średniookresowym a w podregionem 
sieradzkim 34,3%.  
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Mapa 1.3. Odsetek bezrobotnych długotrwale w 2010 r. 

 
Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Analizując populację bezrobotnych w ŁOM zauważamy, iż w 2010 r. dominowały w niej 
osoby tworzące tzw. bezrobocie średniookresowe (39,7%), a zakres tego typu bezrobocia w 
latach 2005-2010 był stabilny (tab. 1.19). Drugą grupą były osoby tworzące bezrobocie 
frykcyjne (pozostające bez pracy do 3 miesięcy: 30,9%).  

Tabela 1.19. Struktura bezrobocia według okresu pozostawania bez pracy w ŁOM 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

do 3 miesięcy 19,7 21,4 27,2 38,3 34,7 30,9 

3 do 6 miesięcy 12,9 13,6 14,2 16,7 20,3 17,9 

6 do 12 miesięcy 16,1 15,1 15,4 14,9 21,9 21,8 

12 do 24 miesięcy 16,9 15,7 14,0 11,5 12,8 18,4 

powyżej 24 miesięcy 34,4 34,2 29,2 18,6 10,3 11,0 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Najmniejszy udział w zasobie bezrobocia rejestrowanego stanowiły osoby pozostające bez 
pracy powyżej 12 miesięcy (29,4%). Należy dodać, iż w tej grupie w ciągu ostatnich pięciu 
lat odnotowano w największym zakresie zmiany w poziomie wskaźnika struktury - 
zmniejszył się on o 11,9 p.p. Natomiast w grupie osób pozostających bez pracy do 3 miesięcy 
odnotowano jego wzrost o 11,2 p.p.. Z danych tych wynika, iż w latach 2005–2010 na rynku 
pracy łódzkiej metropolii zmniejszył się znacznie zakres bezrobocia długookresowego, a 
zwiększył frykcyjnego. 
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Wnioski: 

• Zmiana liczby bezrobotnych w poszczególnych podregionach była zbieżna z kierunkiem 
zmian, jaki odnotowano w skali kraju i województwa. W 2010 r. w porównaniu do 2005 r. 
populacja bezrobotnych zmniejszała się we wszystkich subregionach; 

• Spadek bezrobocia był najwyższy w tych subregionach, w których struktura gospodarki w 
największym stopniu modernizowała się, a więc w m. Łodzi i w subregionie łódzkim. 
Natomiast najniższe tempo spadku bezrobocia odnotowano w podregionie sieradzkim, w 
którym alokacja czynnika pracy miała miejsce głównie w rolnictwie; 

• Struktura bezrobocia według wieku wskazuje, że w czterech podregionach tj. łódzkim, 
piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim bezrobociem najczęściej były objęte osoby w 
wieku 25-34 lata. W podregionach tych odnotowano też najmniejszy udział w bezrobociu 
najstarszej grupy wiekowej; 

• We wszystkich subregionach wzrost dezaktywizacji zawodowej osób powyżej 55 roku 
życia przebiegał najszybciej;  

• W ŁOM z rynku pracy najczęściej są wypychane osoby powyżej 44 roku życia, a więc 
niemobilne, dla których zwiększa się ryzyko petryfikacji bezrobocia. Zjawisko to 
znamienne jest też dla innych podregionów, które nie tworzą łódzkiej metropolii, ale w 
tym w pierwszym przypadku występuje ono z większym natężeniem; 

• Na najbardziej rozwiniętych rynkach pracy tj. w podregionie m. Łódź i w podregionie 
łódzkim największe udziały w zasobie bezrobotnych stanowią osoby legitymujące się 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej czyli często bez zawodu. Gospodarka nie jest w 
stanie ich wchłonąć ze względu na bardzo niski ich potencjał edukacyjny/kwalifikacyjny i 
ta grupa może determinować zakres bezrobocia strukturalnego w przyszłości. Problem ten 
wstępuje również w podregionie skierniewickim, a więc na obszarze, na którym procesy 
modernizacyjne przebiegają wolniej; 

• W podregionie piotrkowskim i sieradzkim populację bezrobotnych tworzą przede 
wszystkim osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Warto dodać, iż grupa ta w 
pozostałych podregionach województwa łódzkiego jest drugą najczęściej objętą 
dezaktywizacją. Pojawia się zatem w regionie łódzkim problem niezgodności kompetencji 
zawodowych bezrobotnych z popytem zgłaszanym przez pracodawców. Rozbieżności te 
wynikają z inercyjnego charakteru systemu kształcenia zawodowego jak i z faktu, że osoby 
z tej grupy kończyły edukację zawodową stosunkowo dawno. Zdobyta wówczas wiedza i 
umiejętności uległy deprecjacji, a skłonność mieszkańców regionu łódzkiego do 
dokształcania i kształcenia ustawicznego jest bardzo niska. O braku dostosowań na tym 
poziomie dowodzą wyniki z monitoringu zawodów deficytowych, które wskazują na 
zapotrzebowanie pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym; 

• We wszystkich podregionach wzrasta odsetek osób legitymujących się wyższym 
wykształceniem; 

• Stopniowo zmienia się charakter bezrobocia w podregionach. Przechodzi ono z bezrobocia 
długookresowego w średniookresowe. Zwiększa się też grupa osób, która pozostaje bez 
pracy do trzech miesięcy; 

• Na subregionalnych rynkach pracy dominują osoby o najniższym potencjale 
kwalifikacyjnym i ze starszych grup wiekowych. Ich powrót na rynek pracy będzie 
warunkowany decyzjami, które będą skutkować poprawą ich sytuacji zawodowej. 
Samodzielne podjęcie tych decyzji będzie niewątpliwie trudne, gdyż niejednokrotnie 
wiązać się będzie z koniecznością zmiany bądź utworzenia nowego profilu zawodowego. 
W takiej sytuacji będą one wymagać wsparcia przede wszystkim z zakresu doradztwa 
zawodowego, którego efektem powinno być podjęcie właściwej decyzji o dalszym ich 
rozwoju zawodowym.  



32 

 

2. Regionalny rynek pracy województwa łódzkiego w układzie 

przestrzennym w podziale na gminy w ujęciu miasta – obszary wiejskie 

Specyfika problematyki rynku pracy oraz instytucjonalnych rozwiązań w zakresie polityki 
rynku pracy powoduje, że dane dotyczące rynku pracy gromadzone są głównie dla powiatów, 
a następnie podlegają agregacji na poziomie podregionów, województw i kraju. Dane o rynku 
pracy na poziomie gmin obejmują jedynie informacje na temat liczby pracujących w 
głównym miejscu pracy oraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
prac. W związku z tym możliwość przeprowadzenia analiz dla gminnych rynków pracy jest 
znacznie ograniczona i sprowadza się praktycznie do tych dwóch wymiarów. Ponadto, 
dostępne dane podlegają dezagregacji na trzy kategorie – gmin wiejskich, miejskich i 
miejsko-wiejskich. W niniejszej ekspertyzie posłużymy się właśnie tą kategoryzacją dla 
analiz problematyki rynku pracy województwa łódzkiego na poziomie gmin. Natomiast 
większość analiz będzie prowadzona na poziomie lokalnych rynków pracy obejmujących 
obszary powiatów. 

2.1. Popyt na pracę i pracujący 

Przestrzenny rozkład popytu na pracę (mierzonego w tym przypadku liczbą pracujących w 
głównym miejscu pracy) wskazuje jednoznacznie na dominującą rolę Łodzi, jako centrum 
regionalnego rynku pracy - w mieście Łódź pracuje około 40% ogółu pracujących w 
województwie łódzkim. Pozostałe miasta na obszarze województwa odgrywają mniejszą rolę, 
przy czym pełnią one funkcje centrów lokalnego rynku pracy. Poza Łodzią, relatywnie dużą 
chłonnością charakteryzują się Pabianice (15593) i Zgierz (11391), które wchodzą w skład 
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, jak również Bełchatów (12896), Radomsko (14090), 
Tomaszów Mazowiecki (14003), Piotrków Trybunalski (24344), Sieradz (12713), Wieluń 
(10173), Zduńska Wola (12011), Kutno (14356), Skierniewice (13176).  

Istotnym punktem na mapie województwa łódzkiego jest również gmina Kleszczów, która 
zajmuje trzecie miejsce w województwie, jeśli chodzi o liczbę pracujących (17150). Tak 
wysoka pozycja tej gminy wynika z tego, że jest to najbardziej uprzemysłowiony obszar 
regionu łódzkiego, na którego terenie funkcjonują, między innymi, Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów oraz rozwijane są Kleszczowskie Strefy 
Przemysłowe przystosowane pod działalność produkcyjną. W rezultacie na terenie gminy 
działają przedsiębiorstwa zgłaszające duży popyt na pracę, który nie jest zaspokajany przez 
zasoby pracy dostępne na obszarze gminy. Stąd inną cechą charakterystyczną gminy 
Kleszczów jest to, że notuje ona największą, po Łodzi, liczbę osób przyjeżdżających do pracy 
spoza terenu gminy8. 

Szczegółowa analiza migracji wahadłowych na podstawie danych z 2006 r. została 
przeprowadzona w Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020 – w 
niniejszej ekspertyzie sięgniemy do wniosków, jakie zostały na jej podstawie sformułowane. 
Wyniki analiz wskazują, że mobilność przestrzenna mieszkańców województwa łódzkiego 
jest relatywnie mała – zdecydowana większość migracji nie wykracza poza granicę powiatów. 
Wyjazdy do pracy kumulują się na kierunkach Bełchatów-Kleszczów, Zgierz-Łódź, 
Pabianice-Łódź, Skierniewice-Warszawa. Największa liczba przyjazdów do pracy została 
zanotowana w przypadku Łodzi, Kleszczowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Wielunia, Sieradza, 
Pabianic, Zduńskiej Woli, Opoczna, Skierniewic i Radomska9. Taki rozkład kierunków 

                                                 
8 Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja strategii województwa łódzkiego na lata 2007-2020. Diagnoza 

strategiczna, op. cit., s. 509. 
9 tamże, s. 508-512. 



33 

 

migracji wahadłowych związanych z pracą jednoznacznie wskazuje na kluczową rolę miast 
jako centrów lokalnych rynków pracy (wyjątkiem jest Kleszczów, ale jego sytuacja jest 
specyficzna), przy dominującej roli Łodzi jako centrum regionalnego rynku pracy. Migracje 
wahadłowe do miast wynikają, zgodnie z modelem push-pull, ze splotu czynników 
wypychających i przyciągających, które w przypadku dojazdów do pracy głównie dotyczą 
czynników natury ekonomicznej. Wśród czynników przyciągających do miast należy 
wymienić większą chłonność rynku, przeciętnie wyższy poziom płac, bardziej atrakcyjne 
miejsca pracy, dające większe szanse na awans i rozwój zawodowy. Z kolei czynnikami 
wypychającymi są przede wszystkim zła sytuacja na lokalnym rynku pracy, problemy ze 
znalezieniem pracy, w szczególności w wyuczonym zawodzie, co jest szczególnie istotne w 
przypadku osób wysoko wykwalifikowanych, na których kompetencje lokalny rynek pracy po 
prostu nie zgłasza zapotrzebowania. Analiza migracji międzypowiatowych potwierdza, że 
największe przepływy pracowników kumulują się w obrębie Łodzi (dojazdy głównie z 
obszaru ŁOM, ale również z powiatów poddębickiego, skierniewickiego, piotrkowskiego i 
łaskiego), powiecie bełchatowskim, grodzkim piotrkowskim i grodzkim skierniewickim. 
Powiaty skierniewickie i łowicki charakteryzują się relatywnie dużą liczbą wyjazdów do 
pracy do województwa mazowieckiego, z kolei mieszkańcy powiatu wieruszowskiego często 
dojeżdżają do pracy do województwa wielkopolskiego10.  

Na kluczową rolę miast, jako lokalnych, a w przypadku Łodzi regionalnego centrum rynku 
pracy, wskazują również kierunki migracji ludności na pobyt stały. Dane dotyczące migracji 
ludności na pobyt stały opisują jedynie fragment rzeczywistych procesów migracyjnych. Nie 
pokazują też pełnej skali migracji na pobyt stały, gdyż część osób zmieniając miejsce stałego 
pobytu nie wypełnia obowiązku meldunkowego, w związku z czym nie są oni uwzględniani 
jako migranci w statystyce publicznej. Tym niemniej dane te pozwalają na zidentyfikowanie 
pewnych zależności, które uzupełniają wnioski płynące z analizy migracji wahadłowych. 

Strumienie migracji osiedleńczych kumulują się wokół większych ośrodków miejskich w 
województwie. W przypadku wszystkich miast na prawach powiatu ujemnym saldom 
migracji na pobyt stały towarzyszą dodatnie salda w powiatach je okalających (w przypadku 
Łodzi we wszystkich powiatach podregionu łódzkiego). Jest to związane z procesami 
suburbanizacji – miasta dla części ludności (w szczególności klasy średniej i wyższej, zgodnie 
z klasyfikacją Wiliama Warnera) są atrakcyjnym miejscem pracy, natomiast mniej 
atrakcyjnym miejscem zamieszkania, co sprawia, że część osób przenosi się z dużych miast 
do mniejszych miejscowości satelickich, zazwyczaj zlokalizowanych w sąsiednich powiatach, 
decydując się na trud codziennych dojazdów do pracy. Co więcej, część osób, które w 
związku z podjęciem pracy w mieście decydują się na zmianę miejsca zamieszkania, od razu 
wybierają miejscowości położone wokół tego miasta. Jest to szczególnie widoczne w 
przypadku Łodzi – od 2004 r. (za wyjątkiem 2006 r.) w podregionie łódzkim dodatnie saldo 
migracji na pobyt stały przewyższało ujemne saldo dla miasta Łodzi. Charakterystyczne jest 
przy tym to, że podregion łódzki jako jedyny w województwie na poziomie NUTS3 notuje 
dodatnie salda migracji na pobyt stały. W 2010 r. oprócz powiatów podregionu łódzkiego, 
powiatu skierniewickiego i piotrkowskiego dodatnie saldo migracji zanotowano w powiatach 
łaskim (122), poddębickim (13) i wieruszowskim (12). Natomiast największe salda ujemne, 
poza Łodzią, wystąpiły w Piotrkowie Trybunalskim (-311), powiecie kutnowskim (-294), 
sieradzkim (-286) i bełchatowskim (-263) (mapa 2.1). Od lat ujemnym saldom migracji w 
gminach miejskich towarzyszą dodatnie salda w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich (w 
2010 r. wyniosły, odpowiednio, - 4 406, 367 i 2259)11, co potwierdza zachodzące na obszarze 

                                                 
10 tamże, s. 509. 
11 Wyjątkowo w 2006 r. saldo migracji na pobyt stały w gminach miejsko wiejskich było ujemne i wyniosło -
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województwa łódzkiego procesy suburbanizacji. 

 

Mapa 2.1. Saldo migracji na pobyt stały w 2010 r. 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Kluczową rolę Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego w kontekście regionalnego rynku pracy 
widać również podczas analizy zmian popytu na pracę w województwie łódzkim. Otóż w 
porównaniu z 2004 r. w 2009 r. liczba pracujących na obszarze ŁOM wzrosła o 19%, podczas 
gdy w pozostałych podregionach nie przekroczyła 10%12. Ponadto, jedynie poza powiatem 
pabianickim, na całym obszarze ŁOM zanotowano ponadprzeciętne (w porównaniu do 
średniej dla województwa) wzrosty liczby pracujących (mapa 2.2).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
151. 
12 W tym okresie we wszystkich powiatach województwa łódzkiego, za wyjątkiem powiatu poddębickiego, 
liczba pracujących w głównym miejscu pracy wzrosła. 
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Mapa 2.2. Zmiana liczby pracujących między 2004 r. a 2010 r. (2004=100, w %) 

 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

Największy wzrost popytu na pracę w województwie łódzkim na poziomie powiatów miał 
miejsce w powiecie brzezińskim (56%), skierniewickim (36%), łódzkim wschodnim (33%), 
zgierskim (28%) i piotrkowskim (23%). Wyniki te wskazują na specyfikę rynków pracy 
wokół miast na prawach powiatu, która przejawia się w tym, iż generalnie większy wzrost 
liczby pracujących notowany jest w powiatach okalających powiaty grodzkie. 

Poszczególne lokalne rynki pracy w różny sposób zareagowały na światowy kryzys 
finansowy, którego skutki dotknęły również gospodarkę województwa łódzkiego. 
Dominującą reakcją na kryzys było ograniczenie lub zamrożenie rekrutacji nowych 
pracowników bądź redukcja zatrudnienia. W rezultacie w 2008 r. w większości powiatów 
zanotowano spadek dynamiki wzrostu liczby pracujących w porównaniu do 2007 r., a w kilku 
powiatach podregionu sieradzkiego (łaskim, poddębickim, zduńskowolskim) i 
skierniewickiego (kutnowskim i grodzkim skierniewickim) zanotowano ujemną dynamikę. 
Jedynie w powiatach łódzkim wschodnim, piotrkowskim grodzkim, sieradzkim, rawskim i 
skierniewickim liczba pracujących rosła szybciej niż w poprzednim roku. 

W 2009 r. spadek liczby pracujących wystąpił już w większości powiatów, najbardziej 
odczuwalny był w powiatach tomaszowskim (o 10,2%), piotrkowskim grodzkim (o 8,7%) i 
wieluńskim (o 6,9%). Równocześnie na mapie województwa łódzkiego widniały powiaty, w 
których dynamika popytu na pracę była nadal wysoka – w tej grupie znalazły się powiaty 
łódzki wschodni (8,6%), brzeziński (28,9%), skierniewicki (13,2%) i skierniewicki grodzki 
(6,9%). Skutki światowego kryzysu finansowego w wymiarze spadku popytu na pracę w 
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najmniejszym stopniu dotknęły obszar ŁOM – tylko w tym przypadku na poziomie 
podregionów w 2009 r. dynamika liczby pracujących w głównym miejscu pracy była 
dodatnia. 

Warto również zauważyć, iż z badań prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Rynku 
Pracy w Łodzi wynika, iż przedsiębiorstwa działające w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i ich kooperanci w czasie światowego kryzysu charakteryzowali się większą 
stabilnością zatrudnienia niż wskazywały na to tendencje na rynku pracy województwa 
łódzkiego13. W związku z tym przedsiębiorstwa z ŁSSE można postrzegać jako element 
mechanizmu łagodzenia skutków kryzysu w wymiarze zatrudnienia, czy ogólniej rzecz 
ujmując łagodzenia sytuacji na lokalnych rynkach pracy w okresach recesji. Jest to o tyle 
istotne, że ŁSSE, podobnie jak pozostałe SSE w Polsce, ma charakter rozproszony, dzięki 
czemu kreuje lokalne centra zatrudnienia w różnych miejscach województwa łódzkiego (a 
także poza nim).  

Analizując liczbę pracujących według typów gmin okazuje się, że największa liczba 
pracujących w województwie łódzkim (ponad 70% ogółu pracujących) kumuluje się na 
obszarach gmin miejskich - w 2009 r. było to niemal 403 tys. I chociaż to w gminach 
miejsko-wiejskich zanotowano największy wzrost liczby pracujących w głównym miejscu 
pracy w 2009 r. w stosunku do 2004 r. (o 17%), to właśnie w tych gminach popyt na pracę 
zareagował najsilniej na skutki światowego kryzysu finansowego (tab. 2.1). Dynamika liczby 
pracujących w 2009 r. ukształtowała się na poziomie -3,3%, podczas gdy w gminach 
miejskich i wiejskich utrzymało się dodatnie tempo wzrostu liczby pracujących. 

Tabela 2.1. Liczba pracujących w województwie łódzkim w latach 2004-2009 według typu 
gmin 

Typ gminy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009, 2004=100 

miejskie 360 641 367 222 379 473 397 573 402 386 402 833 112% 

miejsko-wiejskie 58 150 60 311 65 288 68 281 70 541 68 197 117% 

wiejskie 78 528 81 129 82 653 86 048 88 746 89 574 114% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Specyfika gmin wiejskich sprawiła, że to właśnie one najmniej odczuły skutki kryzysu. Przy 
okazji warto zaznaczyć, że największe wahania dynamiki popytu na pracę w województwie 
łódzkim miały miejsce w latach 2004-2009 właśnie na obszarze gmin miejsko-wiejskich. Od 
roku 2004 tempo wzrostu liczby pracujących rosło do 2006 r., kiedy osiągnęło 8,3%, po czym 
nastąpił stopniowy spadek. Natomiast w gminach miejskich i wiejskich tendencje, ogólnie 
rzecz biorąc, były podobne (wykres 2.1). 

W tym miejscu warto wspomnieć, że reakcja na kryzys w województwie łódzkim przebiegała 
nieco inaczej niż na poziomie krajowym. Otóż w 2009 r. w województwie łódzkim gminy 
miejskie utrzymały dodatnią dynamikę popytu na pracę, podczas gdy w Polsce zanotowano 
ujemną dynamikę (spadek o 1,7%). W gminach miejsko-wiejskich spadek tempa wzrostu 
liczby pracujących był większy w województwie łódzkim niż w Polsce, natomiast łódzkie 
gminy wiejskie utrzymały wyższą niż średnia dla Polski dynamikę wzrostu. 

 

 

                                                 
13 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Stan i perspektywy rozwoju zasobów ludzkich w branżach 

przyszłości regionu łódzkiego, Łódź 2010, s. 135-136 
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Wykres 2.1. Dynamika liczby pracujących w pierwszym miejscu pracy w latach 2004-2009 
według typów gmin 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Pogorszenie sytuacji na łódzkim regionalnym rynku pracy w wyniku kryzysu światowego 
widoczne jest również w statystykach ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do 
powiatowych urzędów pracy. Oczywiście nie jest to doskonałe Źródło informacji o skali i 
natężeniu zmian w niezaspokojonym popycie na pracę, gdyż obejmuje jedynie tę część rynku 
pracy, która jest obsługiwana przez publiczne służby zatrudnienia14 – pomija się więc 
pozostałą, większą część rynku, która korzysta z usług innych instytucji rynku pracy (głównie 
agencji zatrudnienia) bądź rekrutuje pracowników bez wsparcia zewnętrznego. Tym niemniej 
dane o ofertach pracy zgłaszanych do urzędów pracy pokazują tendencje występujące na 
regionalnym i lokalnych rynkach pracy. 

Analizując lata 2007-2010 (dla potrzeb analizy ofert pracy przyjmujemy rok 2007 jako rok 
bazowy dla porównań) widać stopniowy spadek liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP 
województwa łódzkiego w latach 2008-2009 i odwrócenie tego trendu w 2010 r., przy 
znacznym zróżnicowaniu sytuacji w poszczególnych powiatach. Powiat grodzki łódzki, przy 
tradycyjnie największej liczbie ofert pracy w całym województwie, zanotował największy ich 
spadek (o 44% w stosunku do 2007 r.). Podobna skala spadku wystąpiła w przypadku powiatu 
łódzkiego wschodniego (43%), a nieco mniejsza w powiecie brzezińskim, łowickim (o 34%), 
rawskim (31%) i bełchatowskim (o 29%). Były również powiaty, w których doszło do 
zwiększenia liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP przez pracodawców – pabianicki i 
radomszczański (o 4%), wieluński (o 10%), opoczyński (o 17%), łęczycki i sieradzki (o 21%), 
łaski (o 23%) i pajęczański (o 29%). 

W 2010 r. największą liczbę ofert pracy do powiatowych urzędów pracy zgłoszono w Łodzi 
(19 589), powiecie kutnowskim (5 216), pabianickim (4 394) i zgierskim (4 243). Natomiast 
najmniejszą – w powiecie brzezińskim (738), pajęczańskim (928) i wieruszowskim (938) 
(mapa 2.3). 

 

 

 
                                                 
14 W 2009 r. zniesiono obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez pracodawców o wolnych 
miejscach pracy, gdyż był to martwy zapis.  
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Mapa 2.3. Liczba ofert pracy zgłoszonych do w powiatowych urzędów pracy w 2010 r. 

 

Źródło: WUP, Rynek pracy w województwie łódzkim w 2009 roku, Łódź 2010; WUP, Rynek pracy w 

województwie łódzkim w 2010 roku, Łódź 2011. 

Porównanie danych o ofertach pracy zgłaszanych do urzędów pracy z danymi o liczbie 
pracujących wskazuje, iż w powiatach wchodzących w skład ŁOM (poza pabianickim) 
pracodawcy prawdopodobnie przyjęli strategię utrzymania zatrudnienia na wyjściowym 
poziomie i decydowali się na zwolnienia pracowników tylko w ostateczności. W rezultacie po 
przejściu szczytu kryzysu ich popyt na pracę nie zwiększył się, co uwidoczniło się w 
relatywnie małej liczbie ofert pracy zgłaszanych do PUP.  

Zgodnie z teorią ekonomii zmiany w poziomie wynagrodzeń powiązane są ze zmianami 
popytu na pracę. W przypadku województwa łódzkiego analiza tych zależności, jak i 
kształtowania się wynagrodzeń w wymiarze przestrzennym pozwala na wyciągnięcie kilku 
interesujących wniosków. Po pierwsze, zmiany w liczbie pracujących na poziomie powiatów 
między 2004 r. a 2009 r. charakteryzowały się większym zróżnicowaniem (mierzonym 
odchyleniem standardowym) niż zmiany w wynagrodzeniach (przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto). Po drugie, współczynnik korelacji między tymi dwiema zmiennymi 
przyjął wartość -0,275. Oznacza to, iż zależność między nimi jest słaba, a ponadto ma 
charakter odwrotny – niższe/wyższe wzrosty liczby pracujących powiązane były, średnio 
rzecz biorąc, z wyższymi/niższymi wzrostami wynagrodzenia (najbardziej jaskrawym 
przykładem jest powiat poddębicki, w którym przy spadku liczby pracujących o 3% 
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przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 62%). To z kolei wskazuje, że na tych lokalnych rynkach 
pracy, które zanotowały relatywnie mniejsze wzrosty liczby pracujących występowały 
większe problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy bądź utrzymaniem 
zatrudnionych pracowników, co powodowało konieczność podniesienia wynagrodzenia. Taka 
sytuacja może wskazywać na występowanie znacznej nierównowagi na tych lokalnych 
rynkach pracy w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. 

Po trzecie wreszcie, poziom przeciętnego wynagrodzenia jest znacznie zróżnicowany między 
poszczególnymi lokalnymi rynkami pracy województwa łódzkiego. Tradycyjnie, najwyższe 
wynagrodzenia notowane są w powiecie bełchatowskim (w 2010 r. wyniosły 134,7% średniej 
krajowej, podczas gdy dla województwa łódzkiego wartość ta wyniosła 89,3%). Na drugiej 
pozycji znajduje się powiat grodzki łódzki (94,4%). Co istotne, pozostałe miasta na prawach 
powiatu w województwie łódzkim charakteryzują się niższym poziomem wynagrodzenia niż 
średnia dla województwa, co wskazuje, że ich rola jako biegunów wzrostu w odniesieniu do 
rynku pracy, jest znacznie słabsza niż rola Łodzi. Najniższy poziom wynagrodzenia notowany 
jest w powiatach brzezińskim (69,3%), wieluńskim, wieruszowskim, grodzkim piotrkowskim 
(71,6%), piotrkowskim (71,7%) i łaskim (72,3%) (mapa 2.4). 

Mapa 2.4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. w relacji do średniej 
krajowej (w %) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Struktura pracujących15 w województwie łódzkim odbiega od modelowej struktury 
charakterystycznej dla gospodarek wysoko rozwiniętych i jest mocno zróżnicowana 
przestrzennie na poziomie powiatów. Zgodnie z teorią trzech sektorów gospodarka wysoko 
rozwinięta charakteryzuje się udziałem pracujących w sektorze usług przekraczającym 70%, 
podczas gdy zatrudnienie w rolnictwie nie przekracza 4-5%. I chociaż widać powolny proces 
serwicyzacji gospodarki województwa łódzkiego16, to kryteria te spełnia jedynie stolica 
województwa, przy czym warto zaznaczyć, że w Łodzi mamy do czynienia ze zbyt wysokim 
zatrudnieniem w przemyśle w stosunku do ujęcia modelowego (mapa 2.5). 

Mapa 2.5. Odsetek pracujących w usługach w 2009 r. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Poza Łodzią tylko dwa miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski i Skierniewice 
charakteryzują się dużym stopniem serwicyzacji (odpowiednio 64% i 61%), przy czym w 
przypadku Skierniewic zauważalny jest w ostatnich latach stopniowy proces 
uprzemysłowienia, a nie serwicyzacji. 

Charakterystyczne jest również to, że w powiatach piotrkowskim i skierniewickim 
okalających te dwa powiaty grodzkie, dominuje zatrudnienie w rolnictwie (odpowiednio 60% 

                                                 
15 Analiza struktury pracujących przeprowadzono na podstawie danych o liczbie pracujących łącznie z 
rolnictwem indywidualnym według klasyfikacji PKD 2007. W związku z tym analiza obejmuje lata 2005-2009. 
16 Między 2005 a 2009 rokiem jedynie w przypadku czterech powiatów: brzezińskiego, poddębickiego, 
zduńskowolskiego i grodzkiego skierniewickiego zanotowano spadek udziału pracujących w sektorze usług. 
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i 76%), co wynika z tego, że powiaty te stanowią zaplecze żywnościowe dla miast. W 
mniejszym natężeniu zjawisko to dotyczy powiatów okalających miasto Łódź. Do typowo 
rolniczych powiatów, gdzie dominuje zatrudnienie w sektorze rolniczym, w województwie 
łódzkim zaliczają się również powiaty poddębicki (65%), łęczycki (63%), łowicki (55%), 
rawski i pajęczański (54%) i opoczyński (50%). Z kolei tradycyjnie przemysłowe powiaty to 
bełchatowski (50%), pabianicki (48%) i zduńskowolski (46%), przy czym w dwóch 
pierwszych przypadkach w ostatnich latach zanotowano spadek udziału pracujących w 
przemyśle, podczas gdy w powiecie zduńskowolskim mieliśmy do czynienia z tendencją 
wzrostową (tab. 2.2). 

W perspektywie 2020 r. należy zakładać, że zachodzące procesy serwicyzacji będą 
prowadziły do wzrostu udziału pracujących w usługach kosztem rolnictwa i przemysłu, 
chociaż nie będą to zmiany rewolucyjne, a poszczególne powiaty zachowają swój 
dotychczasowy charakter. Należy więc przyjąć, iż najbardziej nowoczesna struktura 
zatrudnienia nadal będzie charakterystyczna dla miast na prawach powiatu, które będą pełniły 
funkcję lokalnych/regionalnych biegunów wzrostu.  

2.2. Bezrobocie 

Tendencje zmian w liczbie osób bezrobotnych w latach 2004-2009 były podobne we 
wszystkich powiatach województwa łódzkiego, przy istotnym zróżnicowaniu skali tych 
zmian. Z pojedynczymi wyjątkami (powiat zduńskowolski w 2004 r. oraz wieluński i 
wieruszowski w 2008 r.) w latach 2004-2008 liczba bezrobotnych z roku na rok zmniejszała 
się. W tym okresie największą dynamikę spadku liczby bezrobotnych zanotowano w 2004 r. 
w powiecie grodzkim piotrkowskim (15%), w 2005 r. w powiatach brzezińskim i grodzkim 
skierniewickim (15%), w 2006 r. w Łodzi (29%), w 2007 r. w powiatach pabianickim i 
zduńskowolskim (34%), a w 2008 r. w łódzkim wschodnim (45%). W 2009 r. we wszystkich 
powiatach liczba bezrobotnych znacząco wzrosła, przy czym największą dynamikę (powyżej 
40%) zanotowano w Łodzi i powiatach skierniewickich (skierniewicki grodzki i 
skierniewicki), a relatywnie najlepsza sytuacja wystąpiła w powiatach zgierskim (10%), 
sieradzkim (13%), łowickim (14%) radomszczańskim i łęczyckim (18%). Również w 2010 r. 
utrzymała się tendencja do wzrostu liczby bezrobotnych, przy czym była ona znacznie słabsza 
niż w 2009 r. Co więcej, na mapie województwa pojawiły się powiaty, w których liczba 
bezrobotnych zaczęła spadać – były to powiaty bełchatowski, sieradzki (-2%), opoczyński (-
16%), tomaszowski i pajęczański (-1%), wieluński (-7%), wieruszowski (-9%), kutnowski (-
4%). 
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Tabela 2.2. Struktura pracujących w województwie łódzkim w latach 2005-2009 

Region 
Rolnictwo Przemysł Usługi 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
ŁÓDZKIE 27% 27% 26% 26% 25% 30% 30% 30% 30% 29% 43% 43% 44% 44% 46% 
Podregion 15 - łódzki 25% 24% 22% 22% 22% 37% 38% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 39% 41% 
Powiat łódzki wschodni 33% 31% 31% 29% 27% 29% 31% 31% 31% 31% 38% 38% 39% 40% 42% 
Powiat pabianicki 14% 14% 13% 13% 13% 47% 47% 49% 50% 48% 39% 39% 38% 37% 39% 
Powiat zgierski 24% 22% 21% 20% 21% 36% 39% 39% 38% 35% 40% 39% 40% 42% 45% 
Powiat brzeziński 49% 51% 48% 47% 40% 19% 0% 19% 20% 31% 32% 29% 33% 33% 29% 
Podregion 16 - m. Łódź 1% 1% 1% 1% 1% 30% 29% 29% 30% 29% 69% 70% 70% 69% 70% 
Powiat m. Łódź 1% 1% 1% 1% 1% 30% 29% 29% 30% 29% 69% 70% 70% 69% 70% 
Podregion 17 - piotrkowski 33% 33% 32% 31% 32% 34% 33% 33% 33% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 
Powiat bełchatowski 17% 17% 16% 16% 16% 54% 54% 54% 54% 50% 29% 30% 30% 30% 34% 
Powiat opoczyński 53% 52% 50% 50% 51% 23% 23% 25% 26% 23% 24% 25% 25% 24% 27% 
Powiat piotrkowski 67% 63% 60% 60% 60% 14% 15% 14% 14% 14% 18% 21% 26% 26% 26% 
Powiat radomszczański 39% 40% 39% 39% 37% 26% 27% 27% 27% 26% 35% 33% 34% 34% 36% 
Powiat tomaszowski 34% 33% 32% 31% 33% 32% 30% 30% 32% 30% 34% 37% 38% 36% 36% 
Powiat m. Piotrków Trybunalski 2% 2% 2% 2% 2% 39% 38% 39% 33% 34% 59% 60% 59% 65% 64% 
Podregion 18 - sieradzki 45% 44% 44% 44% 44% 27% 27% 27% 27% 26% 28% 28% 29% 29% 29% 
Powiat łaski 40% 40% 40% 40% 40% 30% 31% 31% 29% 28% 30% 29% 29% 31% 32% 
Powiat pajęczański 56% 55% 54% 54% 54% 22% 22% 23% 23% 23% 22% 22% 23% 23% 23% 
Powiat poddębicki 63% 66% 65% 65% 64% 15% 14% 14% 15% 15% 22% 21% 21% 20% 20% 
Powiat sieradzki 49% 49% 48% 48% 48% 19% 19% 20% 19% 19% 32% 32% 32% 33% 33% 
Powiat wieluński 47% 46% 45% 44% 46% 27% 28% 29% 29% 25% 26% 26% 26% 26% 29% 
Powiat wieruszowski 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 39% 39% 38% 20% 19% 20% 20% 21% 
Powiat zduńskowolski 17% 17% 16% 16% 17% 43% 43% 43% 44% 46% 40% 40% 41% 40% 37% 
Podregion 19 - skierniewicki 48% 47% 46% 46% 46% 21% 22% 23% 22% 21% 32% 31% 31% 31% 33% 
Powiat kutnowski 35% 33% 32% 33% 33% 31% 31% 32% 31% 30% 35% 35% 35% 36% 37% 
Powiat łęczycki 66% 65% 63% 63% 63% 10% 10% 11% 12% 12% 25% 25% 26% 25% 25% 
Powiat łowicki 57% 57% 56% 55% 56% 18% 18% 19% 18% 16% 25% 25% 25% 27% 28% 
Powiat rawski 56% 56% 55% 54% 54% 19% 19% 19% 20% 16% 25% 25% 26% 26% 29% 
Powiat skierniewicki 78% 78% 78% 76% 73% 7% 0% 8% 10% 13% 15% 14% 14% 14% 15% 
Powiat m. Skierniewice 3% 3% 3% 4% 3% 30% 37% 39% 38% 36% 67% 59% 57% 58% 61% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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We wszystkich powiatach województwa łódzkiego liczba bezrobotnych w 2010 r. była niższa 
niż w roku 2004. Sytuacja analizowana w tym aspekcie najbardziej poprawiła się w powiecie 
łódzkim wschodnim (spadek liczby bezrobotnych o połowę), zbliżone wyniki uzyskały miasto 
Łódź i powiat radomszczański (spadek o 45%), opoczyński (o 44%), kutnowski i rawski (o 
43%), łęczycki i zduńskowolski (o 42%). Natomiast najmniejsze spadki liczby bezrobotnych 
w tym okresie zanotowano w powiecie łaskim (o 16%), wieruszowskim (o 20%) i wieluńskim 
(o 21%) (mapa 2.6). 

 

Mapa 2.6. Zmiana liczby bezrobotnych między 2004 r. a 2010 r. (2004=100, w %) 

 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Analiza przeprowadzona z uwzględnieniem typu gmin wykazała, że skutki kryzysu 
światowego w wymiarze zmian liczby bezrobotnych najbardziej odczuły gminy miejskie – to 
w nich dynamika wzrostu liczby bezrobotnych w 2009 r. i 2010 r. była najwyższa, a najmniej 
– gminy wiejskie. Tym niemniej to gminy miejskie zanotowały największy spadek liczby 
bezrobotnych między 2004 a 2010 rokiem (tab. 2.3). 
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Tabela 2.3. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w województwie łódzkim w latach 2004-
2010 według typu gminy 

Typ gminy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010; 2004=100 

miejskie -6% -10% -22% -25% -18% 32% 4% 59% 

miejsko-wiejskie -6% -7% -12% -22% -21% 28% 1% 65% 

wiejskie -7% -8% -16% -22% -20% 25% 2% 61% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Natomiast typ gminy nie jest zmienną, która różnicowałaby lokalne rynki pracy pod 
względem struktury bezrobotnych ze względu na płeć. Na obszarze województwa łódzkiego 
w 2010 r. najbardziej liczne były powiaty, w których wśród osób bezrobotnych przeważali 
mężczyźni. Tylko w czterech powiatach sytuacja była zrównoważona (tab. 2.4). 

 

Tabela 2.4. Typy powiatów ze względu na udział kobiet w zasobie bezrobotnych 

Typ powiatu 

Mniejszy udział kobiet 

niż mężczyzn 

Większy udział kobiet 

niż mężczyzn 

Zrównoważone 

łódzki wschodni 
pabianicki 
zgierski 
brzeziński 
tomaszowski 
łaski 
poddębicki 
sieradzki 
wieluński 
łowicki 
rawski 

bełchatowski 
opoczyński 
radomszczański 
m. Piotrków Trybunalski 
pajęczański 
wieruszowski 
kutnowski 
skierniewicki 
m. Skierniewice 

m. Łódź 
piotrkowski 
zduńskowolski 
łęczycki 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Konsekwencją procesów demograficznych, związanych ze starzeniem się społeczeństwa i 
zasobów pracy, jest starzenie się zasobu bezrobocia. Jest to proces widoczny w całej Polsce, 
w tym w województwie łódzkim. W latach 2004-2010 we wszystkich powiatach, za 
wyjątkiem pajęczańskiego, udział osób poniżej 24 roku życia w zasobie bezrobotnych 
zmniejszył się, najbardziej w powiecie bełchatowskim (o 8,4 p.p.), a najmniej w kutnowskim 
(o 0,7 p.p.). Równocześnie ponad dwukrotnie wzrósł odsetek bezrobotnych powyżej 54 roku 
życia. Największe wzrosty zanotowano w powiecie wieluńskim (o 314%), łódzkim 
wschodnim (o 309%), piotrkowskim (o 304%) i opoczyńskim (o 302%), a najmniejsze – w 
powiatach skierniewickim i wieruszowskim (o 221%), kutnowskim (o 236%) i łaskim (o 
240%). Charakterystyczne jest przy tym, że w Łodzi będącej głównym ośrodkiem 
akademickim województwa udział bezrobotnych powyżej 55 roku życia jest znacznie wyższy, 
a bezrobotnych do 24 roku życia znacznie niższy w porównaniu do średniej wojewódzkiej 
(odpowiednio 18% w stosunku do 13% oraz 11% w stosunku do 19%). W mniejszym 
natężeniu sytuacja ta występuje w powiatach graniczących z miastem Łódź, ale również w 
tym przypadku jest widoczna (wykres 2.2). 
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Wykres 2.2 Struktura bezrobotnych według wieku w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Analiza struktury bezrobotnych według stażu pracy wskazuje, że struktura ta jest stabilna w 
czasie – zmiany udziałów poszczególnych grup, poza kategorią osób bez stażu pracy oraz ze 
stażem powyżej 30 lat, w latach 2004-2010 były, z drobnymi wyjątkami, niewielkie w 
poszczególnych powiatach. W przypadku grupy bezrobotnych bez stażu pracy na szczególną 
uwagę zwraca powiat łódzki wschodni, opoczyński, kutnowski i skierniewicki oraz 
skierniewicki grodzki, gdzie spadek udziału tej grupy osób w zasobie bezrobotnych wyniósł 
8-10 punktów procentowych. Powiat łódzki wschodni zanotował również największy wzrost 
udziału osób ze stażem powyżej 30 lat w zasobie bezrobocia – aż o 6,7p.p. (tj. o 657%!) 
Podobny wynik osiągnął powiat rawski (648%), podczas gdy w pozostałych powiatach wzrost 
ten nie był aż tak duży, chociaż oscylował w granicach 200-400%. Wśród wszystkich 
powiatów specyficzna sytuacja wystąpiła w Łodzi w grupie bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 
lat, gdzie zanotowano wzrost udziału tej grupy w ogóle bezrobotnych aż o 8 p.p. z 10% do 
18%, podczas gdy w pozostałych powiatach zmiany nie przekraczały 3 p.p. Należy przy tym 
pamiętać, że zmiany w strukturze bezrobotnych według stażu pracy są pochodną zmian w 
strukturze według wieku. 
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W ostatnich latach w Polsce, w tym w województwie łódzkim, znacząco wzrosła liczba osób, 
które edukację szkolną kończą na poziomie studiów wyższych. W strukturze ludności w 
wieku produkcyjnym coraz większy udział stanowią osoby legitymujące się wykształceniem 
wyższym. Nie pozostaje to bez wpływu na rynek pracy i jego równowagę. Z jednej strony 
megatrendy, takie jak globalizacja i rozwój technologii informacyjnych i 
telekomunikacyjnych, powodują, że rośnie popyt na wysoko wykwalifikowane zasoby pracy. 
Z drugiej strony, podaż osób z wykształceniem wyższym, szczególnie w niektórych grupach 
zawodowych, wzrosła na tyle, że przekracza możliwości absorpcji lokalnych rynków pracy. 
Równocześnie znacząco spadła, z różnych powodów, popularność kształcenia zawodowego, 
co doprowadziło do sytuacji, w której występuje niezaspokojony popyt na pracowników z 
wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym. Problem ten występuje 
również w województwie łódzkim, co należy oceniać szczególnie negatywnie, gdyż jak 
pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy 
w Łodzi, szkolnictwo zawodowe (zasadnicze oraz średnie) ocenianie jest przez pracodawców 
regionu łódzkiego najbardziej pozytywnie, a sami absolwenci tego typu szkół są zdania, że 
umiejętności nabyte podczas nauki pozwalają im pewnie czuć się na rynku pracy. Ponadto, w 
przypadku 70% badanych absolwentów legitymujących się wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, ich pierwsza praca była zgodna z ukończonym kierunkiem kształcenia17.  

Te tendencje odzwierciedla struktura (a także jej zmiany) bezrobotnych zarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego. Otóż we wszystkich powiatach w 
porównaniu do 2004 r. w 2010r. udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym wzrósł - od 
0,77 p.p. (powiat brzeziński) do 6,51p.p. (powiat sieradzki), a najwyższe udziały w 2010r. 
zanotowano w powiecie skierniewickim grodzkim (13%), piotrkowskim grodzkim i 
bełchatowskim (12%), łódzkim wschodnim, mieście Łódź, wieluńskim i skierniewickim 
(11%). Równocześnie spadł odsetek bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 
(ze względu na wzrost wskaźnika skolaryzacji w społeczeństwie) oraz zasadniczym 
zawodowym (ze względu na relatywnie większą łatwość znalezienia pracy ze względu na 
występujący niezaspokojony popyt w tym segmencie pracowników), przy wzroście udziału 
osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Na podobnym poziomie między 2004 r. 
a 2010 r. kształtował się odsetek bezrobotnych legitymujących się wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym (wykres 2.3).  

Z analizy ofert pracy zmieszczonych w Internecie, przeprowadzonej w ramach prac 
badawczych Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, wynika, że najwięcej ofert 
w latach 2009 -2010 było skierowanych do osób zaliczanych do grupy technicy i inny średni 
personel. Ponadto, po skumulowaniu ofert internetowych i prasowych okazało się, że 
najczęściej poszukiwanymi pracownikami są: przedstawiciel handlowy, szwaczka, 
sprzedawca, kierowca, farmaceuta, kucharz, fryzjer, sprzątaczka, telemarketer, doradca 
finansowy/ubezpieczyciel. Dane te wskazują, że niezaspokojony popyt na pracę w 
województwie łódzkim obejmuje te zawody, które nie wymagają wykształcenia wyższego, a 
jednym z wniosków sformułowanych na podstawie wyników jest to, że „…słabnie etos 
wyższego wykształcenia, różnica procentowa pomiędzy ofertami dla osób z wykształceniem 
wyższym a osób z wykształceniem średnim jest niewielka. Szczególnie widoczne jest to w 
ofertach zamieszczonych w Internecie. Wydaje się, iż zmienia się nastawienie nastawienia 
pracodawców, którym w coraz większym stopniu zależy na pracownikach 
wykwalifikowanych, fachowcach w danej dziedzinie, czy też osobach o konkretnym profilu 

                                                 
17 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Diagnoza działań osób aktywnie poszukujących pracy w 

województwie łódzkim. Umiejętności zawodowe – teoria a praktyka. Wyniki badań w województwie łódzkim, 
Łódź 2010, s. 90-91. 
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osobowym niż na konkretnym poziomie wykształcenia”18. 

Charakterystyczne dla Łodzi i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie, jest 
ponadprzeciętnie wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym w zasobie bezrobocia, 
przy równoczesnym ponadprzeciętnie niskim odsetku osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (wykres 2.3). 

Wykres 2.3. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Jest to specyficzna cecha rynków pracy dużych miast, które z jednej strony zgłaszają 
relatywnie duży popyt na pracę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a z drugiej strony 
na ich obszarze znaczna liczba osób w wieku produkcyjnym legitymuje się wykształceniem 

                                                 
18 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Poszukiwany pracownik w świetle ofert pracy 

publikowanych w prasie i Internecie. Analiza treści, Łódź 2010, s. 30. 
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wyższym, przy czym lokalny rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby 
wykształconych osób. 

Z punktu widzenia polityki rynku pracy, ale również szeroko rozumianej polityki społecznej, 
istotnym zagadnieniem jest problem bezrobocia długotrwałego. Wysoki udział bezrobotnych 
długotrwale wskazuje na występowanie zjawiska petryfikacji bezrobocia na danym rynku 
pracy i niską mobilność bezrobotnych, co może skutkować narastaniem problemów 
społecznych i prowadzić do marginalizacji tych obszarów. Zgodnie z teoriami 
ekonomicznymi (teoria kapitału ludzkiego, teoria histerezy bezrobocia) osoba przebywająca 
przez długi okres w zasobie bezrobocia (w przypadku Polski za osobę długotrwale bezrobotną 
uznaję się bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 
przygotowania zawodowego dorosłych)19, ma niewielkie szanse na reintegrację z rynkiem 
pracy ze względu na utratę kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Nawet 
uczestniczenie w kształceniu ustawicznym poprzez udział w szkoleniach, na które kieruje 
PUP, może okazać się niewystarczające, aby powrócić na rynek pracy, nawet jeśli w trakcie 
szkolenia osoba bezrobotna uzupełni deficyty kompetencyjne. Wynika to z tego, iż część 
przedsiębiorców stosuje tzw. screening, gdzie jednym z kryteriów oceny potencjalnego 
pracownika jest fakt bycia osobą bezrobotną długotrwale. Spełnienie tego kryterium 
powoduje automatyczne wyłączenie danej osoby z procesu rekrutacji. 

W tym kontekście należy pozytywnie ocenić zmiany, jakie zaszły w strukturze bezrobotnych 
ze względu na okres pozostawania w zasobie bezrobocia. W 2004 r. niemal we wszystkich 
powiatach województwa łódzkiego (poza zduńskowolskim i skierniewickim grodzkim) udział 
bezrobotnych długookresowo przekraczał 50%, a najwyższe wartości osiągał w powiecie 
łęczyckim i radomszczańskim (61%). Natomiast w 2010 r. w większości powiatów nie 
przekraczał 30%. Najlepsza sytuacja występowała w powiatach łódzkim wschodnim i 
skierniewickim (21%), skierniewickim grodzkim (24%) oraz rawskim i sieradzkim (25%). 
Natomiast największe odsetki bezrobotnych długotrwale zanotowano w powiecie łaskim 
(39%) i radomszczańskim (36%) (mapa 2.7). Warto podkreślić, że w latach 2004-2010 to 
właśnie w powiecie radomszczańskim spadek udziału bezrobotnych długotrwale był 
najmniejszy (o 15,5 p.p.), a w powiecie łódzkim wschodnim największy (o 35,8 p.p.). 
Wysokie spadki zanotowano również w powiecie sieradzkim (o 32,4 p.p.), skierniewickim (o 
29,7 p.p.), tomaszowskim (o 29,2 p.p.), łęczyckim (o 28,7 p.p.) i piotrkowskim (o 28,4 p.p.). 

Obniżenie udziału bezrobotnych długotrwale w zasobie bezrobocia należy oczywiście wiązać 
z dobrą koniunkturą gospodarczą, jaka utrzymywała się do 2008r. Nadejście kryzysu 
światowego przerwało tę tendencję i doprowadziło, z około rocznym opóźnieniem, do 
wzrostu odsetka bezrobotnych długotrwale między 2009 r. a rokiem 2010 (wyjątek stanowi 
powiat sieradzki). W tym wymiarze skutki kryzysu najbardziej odczuły powiaty łaski i 
skierniewicki grodzki (wzrost o 8 p.p.) oraz pabianicki, brzeziński, m. Łódź i skierniewicki 
(wzrost o 7 p.p.). 

Natomiast z analizy struktury bezrobotnych według miejsca zamieszkania płyną dwa 
podstawowe wnioski. Po pierwsze, struktura ta cechuje się dużą stabilnością w czasie (w 
latach 2004-2010 wahania udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi w poszczególnych 
powiatach województwa łódzkiego nie przekraczały 2 p.p.). Po drugie, jest bardzo 
zróżnicowana przestrzennie, co wynika z charakteru poszczególnych powiatów.  

 
                                                 
19 Art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
2004 nr 99 poz. 1001, z pozn. zm.). 
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Mapa 2.7. Odsetek długotrwale bezrobotnych w województwie łódzkim w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Najbardziej skrajne przypadki to z jednej strony miasta na prawach powiatu, w których 
wszyscy bezrobotni mieszkają w miastach, a z drugiej strony powiat skierniewicki i 
piotrkowski, gdzie notuje się bardzo wysokie odsetki bezrobotnych mieszkających na wsi 
(odpowiednio 100% i 90%). Jest to wynik po pierwsze układu osadniczego, po drugie 
dominującej funkcji, jakie pełnią poszczególne powiaty. Jest to szczególnie widoczne w 
przypadku Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic, gdzie lokalne centrum otoczone jest 
przez miejscowości stanowiące bazę żywnościową dla miasta. Powiaty o wysokich udziałach 
bezrobotnych mieszkających na wsi kumulują się w obrębie podregionu sieradzkiego – pięć 
na siedem powiatów w tym podregionie charakteryzuje udział przekraczający 60%. Podobna 
sytuacja występuje jeszcze w powiecie opoczyńskim (66%) i łęczyckim (64%). Z kolei 
relatywnie niski odsetek bezrobotnych mieszkających na wsi (poniżej 30%) występuje w 
powiatach pabianickim (23%), zgierskim (22%) i zduńskowolskim (28%) (mapa 2.8).  
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Mapa 2.8. Odsetek bezrobotnych mieszkających na wsi w województwie łódzkim w 2010 r. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Syntetyczną miarą nierównowagi na rynku pracy jest stopa bezrobocia, która po okresie 
corocznych spadków w latach 2004-2008 w roku 2009 i 2010, w związku z pojawieniem się 
efektów światowego kryzysu finansowego w gospodarce województwa łódzkiego, 
wykazywała tendencje wzrostowe. Mimo tego, w 2010 r. w porównaniu do 2004 r. we 
wszystkich powiatach województwa stopa bezrobocia obniżyła się – najwięcej w powiatach 
łódzkim wschodnim (o 10,9p.p.), kutnowskim (9,9p.p.), radomszczańskim (9,6%), zgierskim 
(9,5p.p.) i opoczyńskim (9,0p.p.). Mimo tego, powiaty zgierski i kutnowski nadal były tymi, 
które charakteryzowały się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie 
(odpowiednio 16,3% i 16,6%). Powiaty te wraz z opoczyńskim, radomszczańskim i 
tomaszowskim (najwyższa stopa bezrobocia w województwie w 2010 r.) stanowią grupę, 
która od lat charakteryzuje się ponadprzeciętnie wysoką stopą bezrobocia, co wskazuje na 
znaczną uporczywość bezrobocia na tych lokalnych rynkach pracy. Po przeciwnej stronie 
znajdują się cztery powiaty podregionu skierniewickiego – łowicki, rawski, skierniewicki i 
skierniewicki grodzki, w których w latach 2004-2010 stopa bezrobocia utrzymywała się 
znacznie poniżej średniej wartości dla całego województwa. Widać więc, iż powiaty o 
największej skali nierównowagi są znacznie rozproszone przestrzennie na obszarze 
województwa, podczas gdy powiaty charakteryzujące się najmniejsza nierównowagą 
skupione są w jednej lokalizacji, na granicy z województwem mazowieckim (mapa 2.9). Na 
tle całego województwa relatywnie niewielkim stopniem nierównowagi rynku pracy 
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charakteryzuję się miasto Łódź. 

Mapa 2.9. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2010 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Łagodzeniem skutków bezrobocia i równoważeniem lokalnych rynków pracy, w myśl Ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy20, zajmują się powiatowe urzędy pracy 
wykorzystując w tym celu określone w ustawie usługi i instrumenty. Skala podejmowanych 
działań jest wypadkową sytuacji na rynku pracy i rośnie w okresach jej pogorszenia. Zgodnie 
z argumentami teoretycznymi, większą korzyścią dla rynku pracy charakteryzują się 
programy realizowane w ramach aktywnej polityki rynku pracy (ALMP), które będą 
przedmiotem dalszych analiz. W całym województwie łódzkim liczba uczestniczących w 
podstawowych formach aktywizacji w porównaniu do 2008 r. w 2010 r. była wyższa o 22%, 
przy czym zmiany liczby aktywizowanych były zróżnicowane na poziomie lokalnych rynków 
pracy. W czterech powiatach zanotowano spadek liczby osób rozpoczynających udział w 
programach aktywizujących – były to powiaty zduńskowolski i rawski (spadek o 11%), 
zgierski (o 3%) i kutnowski (o 2%). Natomiast największe wzrosty miały miejsce w powiecie 
sieradzkim (o 72%), opoczyńskim (o 56%), łódzkim wschodnim (o 49%) i wieruszowskim (o 
40%). Równocześnie we wszystkich powiatach województwa łódzkiego wzrosła kwota 

                                                 
20 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 
1001, z pozn. zm.) 
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wydatków na ALMP. W powiecie łódzkim wschodnim i bełchatowskim zanotowano 
największe wzrosty (odpowiednio o 123% i 93%). W powiatach radomszczańskim, 
sieradzkim i wieruszowskim przekraczały 80%. Natomiast najmniejsze wzrosty wydatków 
miały miejsce w powiecie rawskim i łęczyckim (o, odpowiednio, 15% i 18%).  

Należy przy tym zaznaczyć, iż analiza statystyczna nie wykazała istotnych zależności między 
zmianą liczby osób bezrobotnych i stopą bezrobocia, a zmianą liczby osób aktywizowanych i 
zmianą wydatków na ALMP w poszczególnych powiatach. Innymi słowy, znaczne wzrosty w 
wydatkach i liczbie aktywizowanych bezrobotnych występowały niekoniecznie w tych 
powiatach, w których nastąpiły największe przyrosty liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia 
w latach 2008-2010. Wskazuje to na pewną słabość polityki rynku pracy prowadzonej przez 
władze samorządowe. 

Na innego rodzaju słabość wskazuje analiza struktury wydatków na ALMP, która z punktu 
widzenia koncepcji flexicurity nie jest strukturą prawidłową. Zgodnie z kryterium kierunku 
oddziaływania instrumenty ALMP można podzielić na zorientowane podażowo, czyli 
kierowane do zasobów pracy, oraz zorientowane popytowo, czyli kierowane w stronę 
pracodawców (tzw. zatrudnienie subsydiowane). Do form zorientowanych podażowo zalicza 
się: szkolenia, staże oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a od 2009 r. 
przygotowanie zawodowe dorosłych. Z kolei do form zorientowanych popytowo: prace 
interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz środki na utworzenie 
stanowisk pracy (na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych i na wyposażenie 
i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego). Formy zorientowane 
podażowo pełnią istotną rolę w zakresie dostosowania struktury kwalifikacyjno-zawodowej 
zasobów pracy do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy – uzupełniają działania 
podejmowane w ramach systemu kształcenia ustawicznego zwiększając bezpieczeństwo 
zasobów pracy. Na podstawie analiz przeprowadzonych w projekcie „Flexicurity w Polsce. 

Diagnoza i rekomendacje” stwierdzono, na poziomie krajowym, iż w dotychczasowej 
strukturze wydatków na ALMP zbyt dużo środków przeznacza się na instrumenty 
zorientowane popytowo, podczas gdy zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 
subwencjonowanie zatrudnienia bezrobotnych powinno być ograniczane. Rekomendowano w 
związku z tym zwiększenie udziału wydatków na instrumenty zorientowane podażowo do 
około 70% do 2012 r.21 W 2010 r. województwo łódzkie było o 9 punktów procentowych 
poniżej tego poziomu, a biorąc pod uwagę skalę zróżnicowania wewnątrzregionalnego, 
dojście do 2012 r. do rekomendowanej struktury alokacji wydaje się mało prawdopodobne.  

Najbliżej rekomendowanej struktury wydatków znalazły się w 2010 r. powiat sieradzki (64% 
wydatków na ALMP to wydatki na instrumenty zorientowane podażowo) i łaski (58%), a 
ponad połowę środków z puli alokowanej na ALMP, na szkolenia i staże przeznaczały jeszcze 
powiaty łęczycki, łowicki, i rawski. Natomiast największe odstępstwa od rekomendowanej 
struktury wydatków na ALMP (oznaczające w praktyce odwrócenie udziałów na instrumenty 
zorientowane podażowo i popytowo) wystąpiły w powiecie radomszczańskim (76% 
alokowane na instrumenty popytowe), opoczyńskim (75%), poddębickim (72%) i mieście 
Łódź (67%). Pomijając Łódź, można powiedzieć, iż generalnie struktura wydatków na ALMP 
zbliżona do rekomendowanej występuje w powiatach o mniejszej skali nierównowagi na 
rynku pracy, mierzonej stopą bezrobocia, podczas gdy odwrotna sytuacja ma miejsce w 
powiatach o relatywnie dużej skali nierównowagi na lokalnych rynku pracy (mapa 2.10). 

 

                                                 
21 E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2009, s. 202-203. 
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Mapa 2.10. Odsetek wydatków na instrumenty zorientowane podażowo w całości wydatków 
na ALMP 

 
Źródło: opracowanie na podstawie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Efektywność podstawowych form 

aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, Warszawa 2011. 

Taka sytuacja jest pośrednio wynikiem strategii zatrudnieniowych przedsiębiorców, którzy 
podejmując współpracę z powiatowymi urzędami pracy są zainteresowani przede wszystkim 
takimi formami, które związane są z osiągnięciem przez firmy wymiernej korzyści 
finansowej. W związku z tym firmy zgłaszają przede wszystkim popyt na instrumenty w 
ramach zatrudnienia subsydiowanego, chociaż dużym zainteresowaniem cieszą się również 
staże. Innym problemem jest to, że instrumenty zorientowane podażowo charakteryzują się 
generalnie niższą efektywnością zatrudnieniową22 niż instrumenty zorientowane podażowo. 
Nie dziwi więc, że powiatowe urzędy pracy chętniej udzielają dofinansowania na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej, która teoretycznie ma 100% efektywność zatrudnieniową, 
niż wspierają bezrobotnych poprzez szkolenia.  

                                                 
22 Efektywność zatrudnieniowa (inaczej wskaźnik ponownego zatrudnienia) definiowana jest jako stosunek 
liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji w danym roku kalendarzowym 
uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w 
okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym 
urzędzie pracy, do liczby osób, które w danym roku kalendarzowym zakończyły udział w danej formie 
aktywizacji. 
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2.3. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, iż dla rynku pracy województwa łódzkiego 
kluczowe znaczenie ma Łódź (i Łódzki Obszar Metropolitarny), która pełni funkcję centrum 
regionalnego rynku pracy oraz pozostałe dwa miasta na prawach powiatu – Piotrków 
Trybunalski i Skierniewice, które odgrywają rolę lokalnych biegunów wzrostu dla rynku 
pracy. ŁOM skupia ponad połowę pracujących w województwie łódzkim. W okresie szczytu 
światowego kryzysu finansowego to właśnie rynek pracy ŁOM wykazał się największą 
stabilnością zatrudnienia na terenie województwa łódzkiego, co było wynikiem strategii 
przyjętych na czas kryzysu przez przedsiębiorstwa działające na jego terenie, polegających na 
ograniczeniu zwolnień pracowników do niezbędnego minimum. Naturalną konsekwencją tego 
rozwiązania był mniejszy niż na pozostałych terenach województwa wzrost popytu na pracę 
w 2010 r. 

Na mapie województwa łódzkiego wyróżnia się także powiat bełchatowski z gminą 
Kleszczów, którego znaczenie dla lokalnego i regionalnego rynku pracy związane jest ze 
zlokalizowanym na jej terenie kompleksem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i 
Elektrowni Bełchatów. W perspektywie planistycznej Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego powiat bełchatowski utrzyma duże znaczenie dla rynku pracy, natomiast w miarę 
kurczenia się zasobów węgla brunatnego jego rola może maleć, chyba że miejsce energetyki 
tradycyjnej zajmie energetyka ze źródeł odnawialnych lub energetyka jądrowa. 

Lokalne rynki pracy w miastach na prawach powiatu i powiatach je otaczających 
charakteryzują się relatywnie dużą chłonnością, mierzoną liczbą pracujących, nowoczesną 
strukturą zatrudnienia, względnie niskim stopniem nierównowagi na rynku pracy. Ich 
specyfika sprawia, że mają one inny charakter niż pozostałe lokalne rynki pracy na obszarze 
województwa łódzkiego. Po pierwsze, lokalne rynki pracy otaczające miasta na prawach 
powiatu notują największe wzrosty liczby pracujących. Po drugie, w miastach tych skupiają 
się strumienie migracji wahadłowych. Natomiast strumienie migracji osiedleńczych kumulują 
się wokół tych ośrodków miejskich. Po trzecie, miasta na prawach powiatu charakteryzują się 
ponadprzeciętnie wysokim odsetkiem osób z wykształceniem wyższym w zasobie bezrobocia, 
przy równoczesnym ponadprzeciętnie niskim odsetku osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym23. Po czwarte, lokalne rynki pracy zlokalizowane w i wokół dużych ośrodków 
miejskich wysysają kadry (szczególnie wysoko wykształcone, o dużym potencjalne rozwoju) 
ze słabszych, w szczególności peryferyjnych, lokalnych rynków pracy. W tym przypadku 
specyficzna sytuacja występuje w powiatach skierniewickim grodzkim, skierniewickim i 
łowickim, w których widoczne jest ciążenie zasobów pracy nie tyle w kierunku stolicy 
podregionu, ale w stronę województwa mazowieckiego i Warszawy. 

Lokalizacja tych powiatów sprawia, że na ich lokalne rynki oddziałuje w większym stopniu 
aglomeracja warszawska niż łódzka. Wskazuje to na występowanie silnych tendencji 
odśrodkowych w zakresie kształtowania się lokalnych rynków pracy na północno-wschodniej 
granicy województwa. Tendencje odśrodkowe występują również w powiecie 
wieruszowskim, co także jest konsekwencją jego peryferyjnej lokalizacji w stosunku do 
centrum gospodarczego województwa (z Wieruszowa jest bliżej do Wrocławia niż do Łodzi). 
W rezultacie powiaty te charakteryzuje znaczna skala migracji wahadłowych poza granice 
województwa łódzkiego. Generalnie należy stwierdzić, że mobilność przestrzenna na 
obszarze województwa łódzkiego jest stosunkowo niewielka, a jej kierunki zwiększają 
polaryzację lokalnych rynków pracy. 

                                                 
23 Ponadto, charakterystyczny dla Łodzi jest duży udział osób 54+ w zasobie bezrobocia i równocześnie niski 
udział bezrobotnych do 24 roku życia w porównaniu do średniej wojewódzkiej. 
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W perspektywie planistycznej Strategii nadal duże znaczenie dla równoważenia rynku pracy 
województwa łódzkiego będzie miała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która poprzez 
swoje rozproszenie terytorialne tworzy swoiste lokalne centra zatrudnienia na obszarze 
województwa.  

Istotne wnioski płyną również z analizy rynku pracy według typów gmin. Generalnie dla 
rynku pracy w województwie łódzkim największe znaczenie mają lokalne rynki pracy gmin 
miejskich – to na ich obszarze pracuje ponad 70% ogółu pracujących w województwie. 
Równocześnie to gminy miejskie okazały się najbardziej wrażliwe na skutki kryzysu 
światowego, gdyż to na ich terenie zanotowano najwyższą dynamikę wzrostu liczby 
bezrobotnych w latach 2009-2010, chociaż średniookresowo (lata 2004-2010) to właśnie w 
nich nastąpiły najwyższe spadki liczby bezrobotnych. Natomiast najmniej wrażliwe na 
zmiany koniunkturalne są gminy wiejskie, które najmniej odczuły skutki kryzysu. Inną cechą 
charakterystyczną jest utrzymujące się od lat ujemne saldo migracji w gminach miejskich i 
towarzyszące mu dodatnie salda w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich. Tę sytuację można 
rozpatrywać w kategorii szansy dla rozwoju lokalnych rynków pracy na terenach wiejskich i 
miejsko-wiejskich, przede wszystkim tych otaczających duże ośrodki miejskie. Otóż napływ 
do gmin miejskich i miejsko-wiejskich coraz bardziej zasobnych mieszkańców prowadzić 
będzie do wzrostu popytu na różnego rodzaju dobra i usługi, co powinno skutkować 
rozwojem małych przedsiębiorstw, głównie sektora usługowego. To z kolei powinno 
prowadzić do wzrostu popytu na pracę i zwiększenia udziału pracujących w usługach, co 
będzie z korzyścią dla struktury tych lokalnych rynków pracy. 

Powiaty skierniewicki, skierniewicki grodzki, łowicki i rawski, będące pod dużym wpływem 
rynku pracy aglomeracji warszawskiej, charakteryzują się najmniejszą skalą nierównowagi 
rynku pracy mierzoną stopą bezrobocia, co niewątpliwie jest związane z procesami migracji 
wahadłowych i dojazdami dużej liczby mieszkańców tych powiatów do pracy na teren 
województwa mazowieckiego.  

Województwo łódzkie ma też swoje „wyspy bezrobocia”24, gdzie bezrobocie nie osiąga 
takich rozmiarów jak w znanych w Polsce powiatach szydłowieckim, braniewskim czy 
łobeskim, tym niemiej łódzkie wyspy bezrobocia, do których należy zaliczyć powiaty 
tomaszowski, zgierski, kutnowski, opoczyński i radomszczański, od lat w krajobrazie 
województwa charakteryzują się wyższą stopą bezrobocia w porównaniu do średniej 
wojewódzkiej. Niewątpliwie, te lokalne rynku pracy borykają się z problemem znacznej 
uporczywości bezrobocia. Równocześnie w powiatach tych przeznacza się więcej środków w 
ramach aktywnej polityki rynku pracy na instrumenty zorientowane popytowo niż podażowo 
(skrajnymi przypadkami są powiaty opoczyński i radomszczański, w których ¾ środków na 
ALMP wydawanych jest na instrumenty popytowe), co utrudnia proces dostosowania 
struktury kwalifikacyjno-zawodowej zasobów pracy do zapotrzebowania zgłaszanego przez 
rynek pracy25.  

Władze samorządowe w województwie łódzkim powinny antycypować nadchodzące w 
niedalekiej przyszłości zmiany w strukturze bezrobotnych według wieku, charakteryzujące się 
wzrostem odsetka bezrobotnych w starszych grupach wieku w stosunku do ogółu populacji 
bezrobotnych. Specyfika tej grupy bezrobotnych (osoby w wieku niemobilnym, o niskiej 
skłonności do mobilności edukacyjnej i zawodowej) wymagać będzie podejmowania 

                                                 
24 Taką nazwę nadano powiatom, w których stopa bezrobocia przekraczała 20% w artykule zamieszczonym w 
Rzeczpospolitej 28 czerwca 2011 r. 
25 Generalnie należy stwierdzić, że w całym województwie łódzkim struktura alokacji środków na ALMP 
odbiega od struktury, która wspomagałaby proces budowania i wdrażania polskiego modelu flexicurity. 
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specjalnych działań uwzględniających potrzeby tej grupy. Takie działania są już 
podejmowane, ale należy zakładać, że ich skala będzie coraz większa. 

3. Prognozowane zmiany analizowanych zjawisk i scenariusze rozwoju 

W tej części ekspertyzy przedstawiono podstawowe wnioski wynikające z dostępnych analiz 
dotyczących najbardziej prawdopodobnych wizji zmian podażowej i popytowej strony rynku 
pracy w województwie łódzkim w średnim okresie do 2020 r. 

3.1. Podażowa strona rynku pracy 

Według prognozy sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny, zbiorowość potencjalnych 
zasobów pracy w województwie łódzkim w latach 2011-2020 będzie stale maleć z poziomu 
1596,6 tys. do poziomu 1410,9 tys. (o 11,6%). Spadek ten będzie silniejszy niż w skali całego 
kraju, gdzie wynieść ma 8%, większy także niż spadek liczby ludności w województwie 
przewidywany na poziomie 3,9% (tab. 3.1). Większe tempo zmniejszania się liczby osób w 
wieku produkcyjnym niż zbiorowości ogółem mieszkańców województwa spowodować ma, 
że udział potencjalnych zasobów pracy w ogólnej liczbie ludności regionu zmniejszy się z 
63,5% do 58,3%. Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego26 wzrośnie z poziomu 
58 do poziomu 71. Jest to wynik przede wszystkim procesu starzenia się mieszkańców 
regionu oraz permanentnie ujemnego salda migracji, podejmowanych głownie przez osoby w 
młodszych grupach wiekowych. 

Większość zbiorowości potencjalnych zasobów pracy województwa łódzkiego zamieszkuje w 
miastach (w 2011 r. 64,7%). Jej liczebność do 2020 r. ma zmniejszyć się z 1032,8 tys. do 
poziomu 972,2 tys. (o 15,6%). Tempo tego spadku jest znacznie wyższe niż przewidywane 
dla ludności w wieku produkcyjnym zamieszkałej na wsi, gdzie wynieść ma 4,4% 
(zmniejszenie z 563,7 tys. do 538,7 tys.) (wykres 3.1). W związku z tym oczekuje się, iż w 
2020 r. udział mieszkańców miast województwa w ogólnej liczbie osób w wieku 
produkcyjnym zmniejszy się do 61,8%. W szczególności wskazuje się na spadek 
potencjalnych zasobów pracy w latach 2011-2020 w największych miastach województwa 
łódzkiego: 

− w Łodzi z 462,5 tys. do 382,7 tys. (o 17,3%); 
− w Piotrkowie Trybunalskim z 49,2 tys. do 41,8 tys. (o 14,9%); 
− w Skierniewicach z 31,9 tys. do 27,7 tys. (o 13,1%).  

Z punktu widzenia analiz rynku pracy ważna jest struktura potencjalnych zasobów pracy 
według wieku z wyodrębnieniem wieku mobilnego i niemobilnego. Udział osób w wieku 
mobilnym w zbiorowości potencjalnych zasobów pracy województwa łódzkiego w 2011 r. 
kształtuje się na poziomie 60,7%. Ich liczebność do 2020 r. ma zmniejszyć się o 10,9%, co - 
zważywszy na szybsze tempo zmniejszania się zbiorowości w wieku niemobilnym (o 12,7%, 
wykres 3.1) - spowoduje, że w 2020 r. udział zbiorowości w wieku mobilnym wśród 
potencjalnych zasobów pracy zwiększy się do poziomu 61,2%. Wynika z tego, iż potencjalne 
zasoby pracy województwa łódzkiego w 2020 r. w stosunku do 2011 r. będę średnio nieco 
młodsze, co wynika przede wszystkim ze stopniowego wychodzenia z rynku pracy osób 
urodzonych w okresie pierwszego powojennego wyżu demograficznego (1948-1955).

                                                 
26 Współczynnik obciążenia demograficznego pokazuje, jaka liczba osób w wieku przed i poprodukcyjnym 
przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.  
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Tabela 3.1. Prognoza ludności w Polsce i w województwie łódzkim do 2020 r. 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

W tys. 2011=100 

Polska 
Ludność  38081,7 38069,1 38056,0 38037,1 38016,1 37988,2 37957,3 37920,3 37876,0 37829,9 99,3 

Ludność w wieku produkcyjnym 24462,4 24317,2 24138,2 23943,5 23717,7 23476,6 23226,5 22981,7 22739,0 22502,6 92,0 

Łódzkie 

Ludność  2516,1 2506,0 2495,8 2485,5 2475,0 2464,3 2453,4 2442,2 2430,8 2419,2 96,1 

Ludność w wieku produkcyjnym 1596,5 1579,1 1560,2 1541,5 1520,2 1497,7 1474,9 1453,0 1431,5 1410,9 88,4 

W tym: 
          

 

W wieku 18-44 lata 969,1 964,3 957,4 949,2 938,8 926,3 912,5 897,8 881,0 863,0 89,1 

W wieku 45-59/64 lata 627,4 614,9 602,8 592,3 581,4 571,4 562,4 555,2 550,5 547,8 87,3 

Miasto 1032,8 1014,9 996,8 979,1 960,1 941,0 922,0 904,4 887,7 872,1 84,4 

Wieś 563,7 564,2 563,3 562,4 560,1 556,7 552,9 548,6 543,7 538,7 95,6 

Obszar metropolitalny, w tym: 703,9 693,1 682,0 671,2 659,6 647,9 636,2 625,4 615,6 606,1 86,1 

Podregion łódzki 241,4 240,2 238,7 237,1 235,1 232,8 230,3 227,9 225,7 223,4 92,5 

M. Łódź 462,5 452,9 443,4 434,1 424,5 415,1 405,9 397,6 389,9 382,7 82,7 

Podregion piotrkowski 378,6 375,8 372,4 369,1 365,2 360,8 356,2 351,7 346,8 342,5 90,5 

Podregion sieradzki 282,8 281,2 279,3 277,3 274,7 271,7 268,7 265,6 262,2 258,9 91,5 

Podregion skierniewicki 231, 2 229,0 226,4 223,8 220,7 217,3 213,9 210,3 206,9 203,5 88,0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008-2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm oraz Główny Urząd Statystyczny, 
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 - 2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm, dostęp 11.8.2011. 
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Wykres 3.1. Dynamika liczebności zbiorowości potencjalnych zasobów pracy w 
województwie łódzkim w latach 2011-2020 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008-2035, 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm, dostęp 11.8.2011. 

W 2011 r. w ŁOM zamieszkuje 703,9 tys. osób w wieku produkcyjnym, czyli 44,1% 

potencjalnych zasobów pracy regionu (462,5 tys.; 29% w podregionie miasta Łodzi oraz 
241,4 tys.; 15,1% w podregionie łódzkim). Mieszkańcami podregionu piotrkowskiego jest 
23,7% wojewódzkich potencjalnych zasobów pracy, podregionu sieradzkiego 17,7%, zaś 
podregionu skierniewickiego 14,5% (tab. 3.1). Jak z tego widać - największy udział w 
zbiorowości osób w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim mają mieszkańcy 
podregionu miasta Łodzi. 

Zbiorowość potencjalnych zasobów pracy będzie do 2020 r. malała we wszystkich 
podregionach województwa łódzkiego. Największy spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym oczekiwany jest w podregionie miasta Łodzi (w latach 2011-2020 ma on 
wynieść 17,3%), zaś najsłabszy w podregionie łódzkim (7,5%). Decydujące znaczenie w tym 
przypadku mają migracje stałe mieszkańców Łodzi, skierowane w części do obszarów 
bezpośrednio sąsiadujących z miastem. Nie zmienia to faktu, iż zbiorowość potencjalnych 
zasobów pracy w ŁOM, w skład którego wchodzi podregion miasta Łodzi i podregion łódzki, 
będzie malała w stopniu większym, niż w pozostałych podregionach. W obszarze 
metropolitalnym województwa spadek ten wynieść ma bowiem 13,9%, podczas gdy w 
podregionie skierniewickim 12%, podregionie piotrkowskim 9,5%, zaś w podregionie 
sieradzkim 8,5% (wykres 4.2). 

W efekcie różnic w dynamice zmian liczebności zbiorowości potencjalnych zasobów pracy w 
latach 2011-2020 można oczekiwać zmniejszenia udziału wśród nich mieszkańców ŁOM (o 
1,1 p.p., do poziomu 43%), zwłaszcza mieszkańców podregionu miasta Łodzi (o 1,8 p.p. do 
poziomu 27,1%). Jedynym, obok Łodzi, podregionem, którego mieszkańcy zmniejszą udział 
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym będzie podregion skierniewicki (spadek o 0,1 
p.p. do poziomu 14,4%). W pozostałych podregionach województwa udział ten wzrośnie: o 
0,7 p.p. w podregionie łódzkim oraz o 0,6 p.p. w podregionach piotrkowskim i sieradzkim. 
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Wykres 4.2. Dynamika liczebności zbiorowości potencjalnych zasobów pracy w obszarze 
metropolitalnym oraz w podregionach województwa łódzkiego w latach 2011-2020 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na 

lata 2011 - 2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm, dostęp 11.8.2011. 

Podsumowując, wielkość i struktura zasobów pracy w województwie łódzkim zmieniać się 
będą przede wszystkim w rytmie przekształceń demograficznych. Przeprowadzone analizy 
pozwalają na sformułowanie dwóch podstawowych wniosków. 

Po pierwsze, zbiorowość potencjalnych zasobów pracy województwa łódzkiego w 
najbliższym dziesięcioleciu będzie się gwałtownie kurczyć, w skali większej, niż spadek 
liczby ludności ogółem. Zmniejszenie liczby ludności w wieku produkcyjnym w regionie jest 
silniejsze, niż na obszarze całego kraju. Jest to wynikiem struktury ludności województwa 
według wieku (dużego udziału osób w starszych grupach wiekowych), niskiego (a niekiedy 
ujemnego) przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji na zewnątrz regionu. 

Po drugie, zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym szczególnie silnie będzie 
odczuwane na obszarze metropolitalnym (zwłaszcza w Łodzi), gdzie w ostatnich latach 
powiększało się ujemne saldo migracji27, któremu towarzyszył niski bądź ujemny przyrost 
naturalny. Podobne tendencje miały i będą mieć miejsce w miastach. Natomiast w znacznie 
mniejszym zakresie spadek liczby osób w wieku produkcyjnym wystąpi na obszarach 
wiejskich. 

Dodać trzeba, iż analizy przeprowadzone w niniejszym fragmencie ekspertyzy obarczone są 
pewnym, jednokierunkowym błędem. Opierają się mianowicie na oficjalnych statystykach 
meldunkowych, które nie uwzględniają wpływu na wielkość potencjalnych zasobów pracy 
migracji wahadłowych (codziennych i weekendowych dojazdów do pracy), w szczególności 
przemieszczania się mieszkańców łódzkiego obszaru metropolitalnego do bliskiej 
geograficznie Warszawy. Tymczasem wpływ ten sprowadza się do trwałego i postępującego 
ograniczania regionalnych zasobów pracy. W okresie do 2020 r. uwzględnić trzeba 
dodatkowo, iż rozwój infrastruktury transportowej (szybka kolej między Łodzią i Warszawą, 

                                                 
27 Zob. Urząd Statystyczny w Łodzi, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu 

wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, Łódź 2008. 
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autostrady łączące region z innymi ośrodkami metropolitalnymi) może pogłębić zjawisko 
odpływu zasobów pracy z województwa łódzkiego.  

Zmiany demograficzne niosą duże konsekwencje, przeważnie negatywne, dla gospodarki i 
rynku pracy województwa łódzkiego. Konsekwencjom tym należałoby się więc 
przeciwstawić, przede wszystkim poprzez: 

− zwiększanie aktywności zawodowej ludności regionu oraz  
− poprawę atrakcyjności województwa jako miejsca życia i pracy mieszkańców poprzez 

wzrost liczby miejsc pracy. 

Wobec nieuchronności zjawisk demograficznych i towarzyszących im konsekwencji oraz 
potrzeby osiągnięcia celów Strategii Europa 2020 i wytycznych Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia w województwie łódzkim należy położyć nacisk na wzrost aktywności 
zawodowej, w szczególności w grupach ludzi młodych, kontynuujących naukę; osób wieku 
dojrzałym (zwłaszcza kobiet) opiekujących się dziećmi i innymi osobami zależnymi oraz 
osób starszych, mających możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu 
pracy zawodowej. 

Działania mające na celu zwiększanie aktywności zawodowej w pierwszej grupie powinny 
skupiać się na umożliwianiu godzenia pracy zawodowej z nauką, dzięki czemu osoby te 
miałyby okazję na w miarę wczesne włączenie się w rynek pracy. Wymaga to zacieśnienia 
współpracy między instytucjami edukacyjnymi (przede wszystkim na poziomie wyższym) i 
pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży. Istotnym elementem jest 
również oferowanie młodym ludziom profesjonalnego doradztwa zawodowego, szczególnie 
w momentach kluczowych dla ich dalszego rozwoju zawodowego.  

W przypadku drugiej grupy ważne jest wprowadzenie ułatwień w łączeniu pracy zawodowej 
z opieką nad dziećmi i innymi osobami zależnymi, które pozwoliłyby na elastyczne bądź 
częściowe włączanie się kobiet w życie zawodowe oraz aktualizację umiejętności 
zawodowych. Temu celowi służą głównie niestandardowe metody organizacji czasu pracy, 
takie jak (między innymi): dzielenie jednego stanowiska pracy przez dwie osoby, praca w 
niepełnym wymiarze czasu, elastyczny czas pracy i tak zwany skompresowany tydzień pracy 
(ta sama liczba godzin, ale mniej dni). Służy temu również możliwość wyboru miejsca 
świadczenia pracy, co dotyczy pracy w domu, a w szczególności telepracy, czyli pracy 
wykonywanej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Równolegle 
postępować musi rozwój instytucjonalnej opieki nad dziećmi (tu za pozytywną zmianę należy 
uznać wprowadzoną niedawno możliwość prowadzenia tzw. klubów malucha) oraz system 
opieki nad osobami zależnymi28. 

Podstawowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej ostatniej z wymienionych grup 
skupiają się wokół czterech podstawowych zagadnień. Po pierwsze, jest to podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych poprzez kształcenie ustawiczne, 
po drugie, jest to rozwój oferty nietypowych form zatrudnienia ze strony pracodawców, po 
trzecie – jest to zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodów wobec źródeł 
alternatywnych i wreszcie – po czwarte – eliminacja dyskryminacyjnych zachowań 
pracodawców. 

Poprawa atrakcyjności województwa jako miejsca życia i pracy mieszkańców następować 
                                                 
28 Szerzej na ten temat: E. Kryńska, Rynki pracy a zagospodarowanie przestrzenne kraju w perspektywie roku 

2030, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 309-364 
oraz E. Kryńska (red.) Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 
Instytut pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011, s. 323-335. 
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powinna przede wszystkim poprzez stworzenie im adekwatnej liczby miejsc pracy, 
gwarantujących zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych. Skupmy się zatem dalej 
na problemie kształtowania popytowej strony rynku pracy województwa łódzkiego. 

3.2. Popytowa strona rynku pracy 

Podejmowanie średniookresowych i perspektywicznych przewidywań tyczących zmian 
wielkości i struktury popytu na pracę w przekrojach regionalnych jest niezwykle trudne i 
obciążone wysokim błędem. Popyt ten bowiem - jak wiadomo - jest popytem pochodnym i 
(ceteris paribus) wynika z popytu na dobra i usługi w gospodarce oraz sposobów ich 
wytwarzania i dystrybucji.  

Wielkość popytu na dobra i usługi jest zdeterminowana wielością różnorodnych czynników, 
przede wszystkim o charakterze gospodarczym Tymczasem na ogół nie podejmuje się prób 
prognozowania gospodarczego w długim okresie. Formułowane niekiedy dla takiego okresu 
projekcje, zawierające przewidywania odnoszące się do wybranych zjawisk gospodarczych, 
są z reguły obciążone bardzo dużą niepewnością.29 Prognozy gospodarcze są sporządzane na 
ogół na okresy krótkie (1-2 lata), znacznie rzadziej średnie i całkiem sporadycznie oraz na 
wysokim poziomie uogólnienia dla okresów długich. Jeszcze trudniej niż zjawiska 
gospodarcze jest przewidywać zmiany w sposobach wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług, 
będących silnie zdeterminowanych przede wszystkim tempem i kierunkami rozwoju postępu 
technicznego i technologicznego.  

Dokonując wszelkich prób ustaleń dla długich i średnich okresów w odniesieniu do zjawisk 
zachodzących na rynku pracy należy zatem mieć na uwadze ograniczoną przewidywalność 
zachowań jego strony popytowej. Dotyczy to w szczególności rynku pracy województwa 
łódzkiego, które jest regionem osadzonym w rzeczywistości gospodarczej krajowej, 
kontynentalnej i wreszcie globalnej. Jako taki wykazuje wrażliwość koniunkturalną, co na 
rynku pracy przejawia się uzależnieniem od koniunktury gospodarczej, nie tylko krajowej, ale 
i globalnej. 

Przy tych wszystkich zastrzeżeniach, przedstawmy pięć podstawowych warunków wzrostu 
popytu na pracę w regionie w okresie najbliższych dziesięciu lat, adekwatnego do 
postulowanego zwiększenia aktywności zawodowej jego mieszkańców oraz zahamowania ich 
odpływu z województwa. Są to warunki następujące: 

1. Zdolność do przyciągania i utrzymania kapitału wewnętrznego (krajowego) oraz 
zewnętrznego (zagranicznego) 

2. Przyspieszenie zmian strukturalnych w gospodarce 
3. Rozwój przedsiębiorczości 
4. Zdolność wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) 
5. Wzmocnienie łódzkiego obszaru metropolitalnego i pozostałych ośrodków miejskich 

Przyjmijmy dalej, iż spełnienie wszystkich tych warunków oznaczać będzie scenariusz 

optymistyczny rozwoju popytowej strony rynku pracy, niespełnienie żadnego - scenariusz 

pesymistyczny, zaś spełnienie niektórych z nich - scenariusze pośrednie. 

Warunek 1. Zdolność do przyciągania i utrzymania kapitału wewnętrznego (krajowego) 

oraz zewnętrznego (zagranicznego) 

                                                 
29 Zob. np. wyniki symulacji wzrostu gospodarczego w polskich regionach i podregionach w latach 2006–2015, 
wykorzystujące obserwowane w przeszłości odchylenia regionalnych stóp wzrostu od stopy krajowej (M. 
Herbst, Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 r., Studia Regionalne i Lokalne 2008, Nr 
2(32), s. 61-71. Badania te nie uwzględniały (bo nie mogły) wpływu na wzrost gospodarczy Polski i 
poszczególnych polskich regionów skutków globalnego kryzysu finansowego końca pierwszej dekady XXI w.  
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Kapitał, determinując procesy inwestycyjne, silnie wpływa na procesy rozwojowe i kondycję 
gospodarki, a tym samym - wielkość zapotrzebowania na pracę.  

Czynnikiem, który bez wątpienia wpływa korzystnie na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, 
i który w średnim okresie wydaje się być zagwarantowany, jest napływ kapitału w postaci 

środków z budżetu Unii Europejskiej. Jak wiadomo - Polska jest obecnie i w średnim 
okresie będzie nadal beneficjentem tychże środków, które przyczyniają się do powiększania i 
utrzymania kapitału wewnętrznego (krajowego) oraz przyciągania kapitału zewnętrznego 
(zagranicznego). Wpływają one również (pośrednio lub bezpośrednio) na tworzenie i 
utrzymywanie miejsc pracy, zmniejszenie zróżnicowań przestrzennych sytuacji na rynku 
pracy, poprawę jakości zasobów ludzkich, poprawę funkcjonowania rynku pracy i jego 
instytucji, aktywizację bezrobotnych itp. Dla rynku pracy województwa łódzkiego znaczenie 
środków funduszy unijnych uzależnione jest od kierunków i sposobów ich alokacji. Błędy w 
tej dziedzinie mogą doprowadzić do tego, iż skala korzyści w postaci nowych miejsc pracy 
może być niższa od oczekiwanej. Jest przy tym oczywiste, iż dostęp do funduszy UE nie 
stanowi sam w sobie gwarancji poprawy sytuacji gospodarczej w ogóle, a na rynku pracy w 
szczególności. Powodzenie zależy od wiedzy i umiejętności władzy i administracji, tak 
rządowej jak i samorządowej oraz od aktywności i zaangażowania społeczeństwa. Wiele też 
zależy od aktywności ostatecznych beneficjentów pomocy i tego, czy będą oni w stanie 
wykorzystać dostępne wsparcie. Środki z UE są katalizatorem rozwoju, ale same w sobie na 
pewno go nie powodują. Generalnie, przy alokacji środków z funduszy unijnych, zarówno w 
ramach projektów twardych jak i miękkich, jednym z kryteriów branych pod uwagę powinien 
być efekt zatrudnieniowy generowany przez te nakłady. W odniesieniu do projektów 
miękkich chodzi o zwiększanie alokacji środków w ramach ALMP na instrumenty 
zorientowane podażowo, przy zapewnieniu odpowiednio wysokiej efektywności 
zatrudnieniowej, przede wszystkim szkoleń i staży. Natomiast w odniesieniu do projektów 
infrastrukturalnych, głównie z zakresu infrastruktury transportowo-komunikacyjnej, istotne 
jest takie lokalizowanie inwestycji, aby tworzyły się korytarze transportowe (w wymiarze 
lokalnym i regionalnym) zwiększające wewnętrzną spójność regionu i mobilność 
przestrzenną zasobów pracy. 

Niewiadoma jest oczywiście skala napływu do kraju środków unijnych w przyszłości. Należy 
jednak domniemywać, iż ulegną one zmniejszeniu. Do takich przewidywań skłaniają dwie 
przesłanki. Po pierwsze, należy liczyć się z kolejnym rozszerzeniem UE o nowych członków, 
którzy będą partycypować w wykorzystaniu środków wspólnotowych. Po drugie zaś - procesy 
konwergencji najprawdopodobniej doprowadzą do sytuacji, w której polska gospodarka i 
polskie społeczeństwo nie będą wymagały tak dużego wsparcia finansowego, jak obecnie. W 
końcu nie można wykluczyć, iż w długim okresie Polska stanie się płatnikiem netto budżetu 
UE. Oznacza to konieczność przygotowania się tak władzy i administracji regionalnej, jak i 
mieszkańców województwa łódzkiego do wysoce prawdopodobnego zmniejszania, a 
następnie zanikania zasilania środkami UE.  

Znacznie bardziej niepewne są rokowania dotyczące zmian napływu/odpływu kapitału w 

postaci inwestycji bezpośrednich. W obszarze decyzji inwestycyjnych pod rozwagę 
zarządów przedsiębiorstw (tak krajowych jak i zagranicznych) brane są różnorodne kryteria, 
uwzględniające założenia ich strategii. Podmioty gospodarcze w decyzjach alokacyjnych 
kierują się kryteriami ekonomicznymi – umiejscawiają produkcję tam, gdzie są niskie 
podatki, niewysokie koszty pracy, a z kolei nie ma uciążliwych, licznych i zmiennych 
przepisów funkcjonowania, rozrośniętej administracji słowem tam, gdzie istnieje (szeroko 
rozumiany) życzliwy klimat dla inwestorów. W szczególności brane są pod uwagę również 
cechy rynku pracy (wielkość i struktura podaży pracy, stopa bezrobocia, jakość kapitału 
ludzkiego) oraz cechy siły roboczej w różnych krajach, a przede wszystkim jej cena i 
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produktywność. Dla przykładu - notowany w Polsce wzrost kosztów pracy powoduje, iż 
obserwuje się malejącą jej atrakcyjność dla branż najbardziej pracochłonnych, bazujących na 
niskich płacach. Jednocześnie wiele przesłanek wskazuje na to, iż wzrastać będzie znaczenie 
nastawionej na eksport produkcji średnio zaawansowanej technologicznie oraz masowej 
produkcji standardowych wyrobów przemysłowych i artykułów spożywczych30. 

Przewidywania co do przyszłej skali napływu kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich i 
jego wpływu na tworzenie miejsc pracy tak w Polsce, jak i w województwie łódzkim są 
niezwykle trudne. Bardzo ostrożnie zatem rzecz formułując - w dającej się przewidzieć 
przyszłości można oczekiwać wzrostu jednostkowych kosztów pracy, zniechęcającego na 
ogół inwestorów do ekspansji na obszarze naszego kraju. Jeżeli jednak wzrostowi temu 
towarzyszył będzie wzrost produktywności i jakości pracy, obniżanie podatków oraz 
uproszczenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej - to (ceteris paribus) napływ 
inwestycji bezpośrednich będzie miał miejsce dalej, a w ślad za nim - obserwowany będzie 
stały wzrost zapotrzebowania na pracę. Trzeba pamiętać również, iż w średnim okresie 
nastąpi włączenie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy EURO). Jest to czynnik 
zwiększający bezpieczeństwo inwestorów. Dla inwestorów ulokowanych w Polsce oraz dla 
inwestorów rozpatrujących możliwość nowej lokalizacji oznaczać to będzie wyeliminowanie 
ryzyka kursowego i obniżenie kosztów transakcyjnych, czyli zachętę do ekspansji. 

Jako ważne Źródło popytu na pracę w województwie łódzkim w średnim okresie należy 
traktować specjalne strefy ekonomiczne (SSE), a konkretnie Łódzkiej Specjalnej strefy 
Ekonomicznej, których funkcjonowanie w Polsce zapewnione jest do 2020 r. Co istotne, 
poziom zatrudnienia na terenach SSE jest relatywnie mniej podatny na wahania 
koniunkturalne niż poza strefami31. Będą one miały nadal duże znaczenie dla kreowania 
popytu na pracę w perspektywie planistycznej, stanowiąc swoiste lokalne centra zatrudnienia 
w regionie. Należy jednak zakładać, że ich znaczenie będzie malało w miarę zbliżania się do 
2020 r. Natomiast powinno rosnąć znaczenie przedsiębiorstw skupionych w ramach klastrów, 
które działając w najbardziej rozwojowych globalnie branżach powinny zgłaszać coraz 
większe zapotrzebowanie na pracowników. 

O ile wszelkie rokowania co do determinant gospodarczych procesu inwestowania w 
województwie łódzkim są mocno niepewne, to z całą pewnością można stwierdzić, iż 
olbrzymie znaczenie dla przyciągnięcia i zatrzymania kapitału na jego obszarze będzie miało 
zagospodarowanie przestrzeni. W zagospodarowaniu przestrzennym należałoby wskazać 
przede wszystkim na konieczność intensywnego rozwoju infrastruktury technicznej, która jest 
elementem kształtującym możliwość działalności gospodarczej, niezwykle istotnym z punktu 
widzenia potencjalnych inwestorów. Jej szczególny charakter (niepodzielność, bryłowatość, 
wysoka kapitałochłonność, nieprzenośność) powoduje przy tym powstawanie zjawiska 
polaryzacji przestrzeni gospodarczej i petryfikację lepszych lub gorszych okoliczności działań 
gospodarczych. Ustalenia dokonane w teorii i praktyce w odniesieniu do regionów pozwoliły 
na konstatację, iż obszary, w których – obok innych korzystnych uwarunkowań (jak np. 
poziom wyposażenia w infrastrukturę społeczną, stopień urbanizacji oraz jakość zasobów 
ludzkich) - istnieje sprzyjająca infrastruktura techniczna, mogą i najczęściej stają się 
regionalnymi biegunami wzrostu. To wszystko powoduje, że w długiej perspektywie 
czasowej wspieranie inwestycji infrastrukturalnych jest najważniejszym i najbardziej 

                                                 
30 Zob. B. Domański, Mechanizm terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych w: K. Saganowski, M. 
Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 471-500. 
31 KPMG, Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2009, 2009, s. 16. 
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efektywnym składnikiem polityki rozwoju, a elementy infrastruktury technicznej takie jak 
porty, lotniska i autostrady stają się (obok przedsiębiorstw i jednostek badawczych) 
jednostkami motorycznymi, napędzającymi rozwój regionu32. Zaś rozwój regionu, którego 
podstawowym elementem jest wysokie tempo wzrostu gospodarczego, jest koniecznym, choć 
oczywiście niewystarczającym, warunkiem tworzenia nowych i utrzymywania istniejących 
miejsc pracy.  

Tymczasem w regionie łódzkim w infrastrukturze technicznej nadal występują znaczne luki, 
które sprawiają, że poziom usieciowienia gospodarek tego obszaru jest niewystarczający w 
stosunku do potrzeb. Brakuje korytarzy transportowych, które umożliwiałyby szybkie 
przemieszczanie zasobów pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym. Poprawa infrastruktury 
drogowej (chociaż nadal niewystarczająca) nie idzie przy tym w parze z rozwojem 
infrastruktury kolejowej, nie mówiąc już o łączności lotniczej. Ograniczony w ten sposób 
dostęp do ŁOM wpływa na rezygnacje z lokalizacji sieciowych podmiotów gospodarczych.  

Dodać trzeba, iż poziom rozwoju infrastruktury transportowej istotnie determinuje czas 
codziennych dojazdów do pracy, dzięki którym dokonują się przemieszczenia zasobów pracy 
z obszarów o ich względnym nadmiarze do obszarów niedoboru. Dla poprawy spójności 
terytorialnej rynku pracy regionu łódzkiego od jego zagospodarowania przestrzennego należy 
oczekiwać rozwoju szybkiego transportu szynowego i rozgałęzionej sieci połączeń 
kolejowych oraz gęstej, szybkiej i bezpiecznej sieci połączeń drogowych.  

Warunek 2. Przyspieszenie zmian strukturalnych w gospodarce 

Obecny profil gospodarki regionu wykształcił się w toku przemian historycznych i jest silnie 
ugruntowany (z dobrymi i złymi tego konsekwencjami) tradycją, obyczajem i praktyką 
społeczną. Rzutuje to niewątpliwie na dzisiejsze i przyszłe przemiany gospodarcze – ich 
kierunek i tempo. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa łódzkiego dominuje 
ŁOM. Drugim znaczącym obszarem jest okręg bełchatowski z rozwiniętym, w oparciu o 
bogate złoża węgla brunatnego, przemysłem paliwowo-energetycznym. Dzięki bogatym 
zasobom węgla brunatnego dobrze rozwinął się zatem w regionie przemysł wydobywczy i 
energetyczny. W czołówce najbogatszych przedsiębiorstw w Polsce znajduje się kompleks 
paliwowo-energetyczny „Bełchatów SA". Pozostałe tereny to obszary rolnicze, ze znacznym 
udziałem przemysłu w miastach. Obszary rolnicze położone są głównie w północnej części 
województwa, w rejonie kutnowskim oraz w rejonach Skierniewic, Sieradza, Wielunia i 
Wieruszowa. Województwo łódzkie ma więc charakter przemysłowo-rolniczy. Inne 
rozwinięte gałęzie przemysłu to przemysł farmaceutyczny, ceramiczny, energetyczny, 
tekstylny i elektromaszynowy. 

Profil gospodarki regionu łódzkiego ukształtował się w procesie historycznego rozwoju, 
którego korzenie tkwią w XIX wieku. W wyniku splotu okoliczności historycznych, 
politycznych, gospodarczych i społecznych region łódzki dotknięty został wieloma 
problemami szczególnie w okresie transformacji systemowej. Do problemów najsilniej 
rzutujących na sytuację mieszkańców województwa łódzkiego tego okresu zaliczyć można: 
degradację środowiska naturalnego, zaniedbania w infrastrukturze, niski poziom dochodów, a 
przede wszystkim wysoki poziom bezrobocia. Charakterystyczne cechy gospodarki regionu 
sprawiły, iż dużo problemów związanych z procesem transformacji wystąpiło na rynku pracy, 
silnie reagującym na zmiany popytu na rynkach produktów.  

Strukturę gospodarki województwa łódzkiego charakteryzuje stosunkowo wysoki odsetek 
pracujących w sektorze rolniczym i stosunkowo niski odsetek pracujących w sektorze 

                                                 
32 N. Vanhove, Regional Policy: A European Approach, Ashgate, Aldershot, UK 1999. 
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usługowym. Struktura ta nie odpowiada w pełni kryterium konkurencyjności i efektywności. 
Wyniki analiz porównawczych pokazują jednocześnie kierunki przekształceń strukturalnych 
niezbędnych dla modernizacji i poprawy konkurencyjności gospodarki i rynku pracy w 
regionie.  

Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym problemem polityki strukturalnej jest 
konieczność zredukowania liczby osób pracujących w rolnictwie poprzez zmianę kierunku 
ich aktywności zawodowej. Za jeden z najważniejszych instrumentów regulujących 
przekształcenia strukturalne w rolnictwie uważa się wzrost siły wysysania nadwyżek siły 
roboczej przez gałęzie nierolnicze. Chodzi tu o odpływ marginalnych zasobów pracy 
zmniejszający nacisk demograficzny na rolnictwo, zwiększający wydajność pracy osób tam 
zatrudnionych, tworzący przymus modernizacji gospodarstw oraz zwiększający dopływ 
dochodów na wieś.  

Restrukturyzacja gospodarki województwa łódzkiego prowadzona pod kątem zmniejszenia 
chłonności rolnictwa na zatrudnienie wiąże się z koniecznością wielofunkcyjnego rozwoju 
wsi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy poza rolnictwem i warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości indywidualnej. Skuteczna polityka strukturalna na rynku pracy wobec 
rolnictwa powinna uwzględniać przede wszystkim stworzenie odpowiednio dużej liczby nowych 
miejsc pracy na terenach wiejskich, ale w działalności pozarolniczej oraz stworzenie odpowiedniej 
liczby nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi na terenach innych niż wiejskie. Polityka ta 
powinna objąć zatem następujące działania:  
- wzrost popytu na pracę w działach pozarolniczych, umożliwiający spadek zatrudnienia w 

rolnictwie, 
- wielofunkcyjny rozwój wsi m. in. poprzez tworzenie preferencyjnych warunków 

finansowych dla mieszkańców wsi podejmujących na swoim terenie działalność 
pozarolniczą. 

Działania te powinny zostać skoncentrowane na: 
− zwiększaniu dostępu do kapitału podmiotom gospodarczym tworzonym i działającym na 

obszarach wiejskich, 
− tworzeniu i rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, 
− podnoszeniu kwalifikacji osób zamieszkałych na wsi, zwłaszcza związanych z rolnictwem 

indywidualnym, 
− promocji i pomocy w powstawaniu inicjatyw wspólnych, łączących zamierzenia różnych 

podmiotów działających na wiejskim rynku pracy.  

Równolegle postępować powinien wzrost zapotrzebowania na pracę w sektorze usługowym, 
czyli tzw. serwicyzacja gospodarki. Jest to ważny czynnik unowocześnienia gospodarki z 
jednej strony, a z drugiej - osłabienia jej wrażliwości koniunkturalnej. Doświadczenie 
wskazuje bowiem, iż zatrudnienie w usługach charakteryzuje się niższą wrażliwością 
koniunkturalną, niż w przemyśle i budownictwie. Wspieranie rozwoju usług w byłoby w 
związku z tym istotne dla stabilizacji sytuacji na regionalnym rynku pracy.  

Zmiana struktury rodzajowej zatrudnienia w województwie łódzkim polegać winna na 
wzroście udziału pracujących w dziedzinach nowoczesnych, wysoko produktywnych i 
nasyconych najnowszą techniką. Przyspieszenie rozwoju tych dziedzin pociąga za sobą 
konieczność osłabienia tempa wzrostu, przyspieszenia regresu, bądź w krańcowych 
przypadkach likwidacji dziedzin niekonkurencyjnych, o malejącym znaczeniu we 
współczesnych gospodarkach. Skala niezbędnych zmian strukturalnych gospodarki regionu 
łódzkiego wymaga opracowania i konsekwentnej realizacji polityki strukturalnej, 
zmierzającej do wsparcia procesów przemieszczania zasobów gospodarczych z dziedzin 
schyłkowych do nowoczesnych, rokujących szanse na dynamizację gospodarki i zwiększenie 
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jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieunikniony jest więc proces 
realokacji zasobów pracy między poszczególnymi częściami gospodarki. 

Dla przyspieszenia zmian struktury popytu na pracę wymagają następujących działań: 
- tworzenia sieci inkubatorów innowacji skupiających wyższe uczelnie, instytucje badawcze 

i przedsiębiorstwa; 
- tworzenia instytucji dyfuzji innowacji i ICT; 
- rozbudowy i zwiększenia dostępności infrastruktury technicznej, a zwłaszcza 

teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. 

Warunek 3. Rozwój przedsiębiorczości  

Rozwój przedsiębiorczości uważa się za istotny czynnik wzrostu społeczno-gospodarczego i 
poprawy sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej. Potrzeba rozwoju przedsiębiorczości 
jest traktowana jako jeden ze sposobów aktywizacji zawodowej jednostek i całych 
społeczeństw, przyczyniając się równocześnie – z jednej strony – do ożywienia procesów 
gospodarczych, zwłaszcza w skali lokalnej i regionalnej, a – z drugiej – do poprawy spójności 
społecznej i gospodarczej. 

W procesie rozwoju przedsiębiorczości znaczną rolę odgrywa podejmowanie i wykonywanie 
pracy na własny rachunek33, choć analizy szczegółowe wykazały, iż praca ta jest w istocie 
substytutem niedoskonałym pracy najemnej i to zarówno z punktu widzenia potrzeb 
krajowych rynków pracy, jak i pracobiorców. Po pierwsze – nie generuje takiej liczby miejsc 
pracy, która wypełniłaby lukę wynikającą z braku dostatecznej liczby miejsc pracy najemnej, 
nie wpływa zatem znacząco na poprawę sytuacji na rynkach pracy. Po drugie zaś – 
podejmowana bywa często pod przymusem, ze względu na brak innych szans zatrudnienia34. 

Mimo tych zastrzeżeń, praca na własny rachunek jest obecnie często postrzegana jako 
podstawowa forma kreowania nowych miejsc pracy. Jednym ze sposobów ograniczania 
rozmiarów bezrobocia zdaje się być bowiem zwiększenie elastyczności rynku pracy, między 
innymi w drodze wykorzystania samozatrudnienia. 

Pobudzaniu i rozwojowi przedsiębiorczości indywidualnej w Polsce służy poprawa warunków 
instytucjonalnych i finansowych. Ponieważ przedsiębiorczość indywidualna ma na ogół 
charakter lokalny, podstawowe znaczenie ma działalność władzy i administracji 
samorządowej. 

Najważniejszym warunkiem rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej jest poprawa dostępu 
do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Poprawa ta polegać powinna 
na tworzeniu i rozwijaniu funduszy poręczeniowo-pożyczkowych oraz upowszechnianiu 
informacji o nich, a także uproszczeniu procedur pozyskiwania i ograniczeniu kontroli 
wydatkowania środków na rzecz pomocy w doborze kierunków ich rozdysponowania. 

Dla usprawnienia procesu powstawania i dalszego rozwoju przedsiębiorczości potrzebne 
byłoby w szczególności powołanie wyspecjalizowanych agend samorządowych (aktywnych 
punktów informacyjnych) gromadzących i upowszechniających informacje o warunkach 
funkcjonowania i pomocy oferowanej podmiotom gospodarczym (o instytucjach 
wspierających przedsiębiorczość na terenie gminy i powiatu, możliwościach uzyskania 
                                                 
33 Na rynku pracy kategorię osób wykonujących pracę na własny rachunek traktuje się najczęściej jako 
samozatrudnionych, wyodrębniając w jej ramach dwie podstawowe grupy: zatrudniających pracowników 
(pracodawców) oraz niezatrudniających pracowników najemnych (por. Employment Outlook, OECD, Paris 
2000). 
34 E. Kryńska, Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, w: E. Kryńska (red.) Praca na własny 

rachunek – determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 67. 
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dofinansowania z różnych źródeł, najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej itp.), a przede wszystkim koordynujących działania 
różnych instytucji i programów pomocowych. Agendy takie łączyłyby w swoim działaniu 
informacyjnym i koordynacyjnym wszystkie rodzaje pomocy. Powinny być tym jedynym 
miejscem, do którego udaje się zarówno potencjalny, jak i już funkcjonujący na rynku 
przedsiębiorca, mający jakiekolwiek problemy związane z założeniem (kontynuacją) 
działalności gospodarczej. Agendy te powinny stworzyć stale aktualizowane witryny 
internetowe zawierające wszystkie informacje niezbędne przedsiębiorcom działającym i 
pragnącym podjąć działalność na danym obszarze. 

Dokonywać się powinna rozbudowa sieci instytucji otoczenia biznesowego, mających za 
zadanie wspieranie działalności gospodarczej na wszystkich jej etapach. Szczególny nacisk 
należałoby położyć jednak na wspierającą pomoc w procesie powstawania i na pierwszych 
etapach prowadzenia działalności na własny rachunek. Rozbudową instytucji otoczenia 
biznesowego oraz zwiększeniem dostępu do nich powinny również zająć się lokalne władze 
samorządowe. 

Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej i tworzenie tą drogą miejsc pracy wymaga jeszcze 
zaakcentowania kwestii pobudzania do przedsiębiorczości. Jest to w istocie trudny problem, 
którego rozwiązanie wymaga popularyzacji podejmowania i rozszerzania działalności 
gospodarczej oraz upowszechniania udanych przedsięwzięć. W ślad za tym powinny iść 
informacje o istnieniu na danym terenie ewentualnych nisz rynkowych, możliwości 
kooperacji z istniejącymi przedsiębiorstwami, możliwości lokalizacyjnych itp. 

Warunek 4. Zdolność wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) 

Społeczeństwo przyszłości, a więc doby informacyjnej, powinno swobodnie posługiwać się 
nowoczesną techniką teleinformatyczną Te umiejętności warunkują pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym i gospodarczym z jednej strony, a z drugiej - determinują przekształcenia 
strukturalne gospodarki.  

Brak umiejętności swobodnego posługiwania się nowoczesną technologią teleinformatyczną 
prowadzi do zjawiska nazywanego obecnie „wykluczeniem cyfrowym” („digital divide”). 
Wykluczenie cyfrowe można rozumieć jako różnicę (podział) między osobami, 
gospodarstwami domowymi, podmiotami gospodarczymi i regionami geograficznymi, która 
występuje na różnych poziomach społeczno-ekonomicznych i odnosi się zarówno do 
możliwości uzyskania dostępu do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, jak 
również wykorzystania Internetu dla różnych celów35. Na rynku pracy wykluczenie cyfrowe 
prowadzi do podziału zasobów pracy na osoby będące w stanie objąć miejsca pracy 
wymagające umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i 
osoby, które umiejętności takich nie posiadając – stają się niejako wykluczone z procesu 
pracy. Zważywszy na wysokie tempo zmian technologii przesyłu informacji i technologii 
wytwarzania, podział ten prowadzi do coraz wyraźniejszej i groźniejszej w skutkach 
dualizacji rynku pracy. Formułuje się wręcz pogląd, iż dostęp do Internetu zwiększa tzw. 
kapitał kulturowy, przyczyniający się potencjalnie do sukcesu na rynku pracy36. 

                                                 
35 T. Husing, H. Selhofer, W. B. Korte, Measuring the Digital Divide: A proposal for a new index, ICT 
Conference, Düsseldorf 2001, zob. też. Ł. Arendt, Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009. 
36 K. Pietrowicz, Nowa stratyfikacja społeczna? „Digital divide” a Polska w: L. H. Haber red. Społeczeństwo 

informacyjne - wizja, czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa, Akademia Górniczo-Hutnicza. 
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. T. 2, Kraków 2004, s. 259. 
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Postęp techniczny i technologiczny oparty na ICT wymaga umiejętności swobodnego 
posługiwania się nowoczesną technologią teleinformatyczną. W województwie łódzkim 
znajdują się tymczasem z jednej strony - obszary - najczęściej miejskie, charakteryzujące się 
wysokim potencjałem e-rozwoju, z drugiej zaś - obszary peryferyjne, silnie zagrożone 
wykluczeniem cyfrowym. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju regionalnego niezbędne 
są więc działania zmierzające do: 
− zapewnienia mieszkańcom województwa łódzkiego powszechnego dostępu do usług on-

line, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną oraz inne 
podmioty realizujące zadania publiczne; 

− poprawy wyposażenia szkół i placówek oświatowych oraz urzędów administracji 
publicznej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe; 

− szerokiego upowszechnienia umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych 
zagrożonych grup społecznych i mieszkańców obszarów wiejskich; 

− rozbudowy infrastruktury upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem rozwiązań ICT; 
− utworzenia i wdrożenia infrastruktury informacji działającej na poziomach lokalnych i 

regionalnym, zasilającej infrastrukturę krajową i europejską, powiązaną z pokrewnymi 
strukturami: e-government, administracją publiczną i sektorem B+R. 

Dodać trzeba, iż dostęp (rozwój infrastruktury ICT) oraz umiejętność wykorzystania 
nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (zwłaszcza Internetu) 
powinien wpłynąć na zwiększeniu spójności rynku pracy województwa łódzkiego poprzez 
rozwój telepracy, która w pewnym zakresie jest substytutem migracji przestrzennych zasobów 
pracy. Telepraca oznacza przeniesienie pracy do ludzi, zlecanie jej wykonawcy i 
przekazywanie wyników jego pracy nie w bezpośrednim kontakcie ze zlecającym, ale przez 
łącza telefoniczne lub sieci komputerowe. Jest jedną z postaci pracy rozproszonej, 
zdecentralizowanej, wykonywanej w dowolnym miejscu dzięki stałemu dostępowi do 
niezbędnych informacji i zasobu wiedzy innych ludzi oraz do wielu środków produkcji, bez 
gromadzenia ich w jednym miejscu.37 Z punktu widzenia kształtowania się popytu na pracę 
ważne jest, iż telepraca ma szeroki zasięg. Szczególne znaczenie ma na obszarach słabo 
rozwiniętych, gdzie mogą być kierowane w ten sposób miejsca pracy z obszarów wysoko 
rozwiniętych. 

Warunek 5. Wzmocnienie łódzkiego obszaru metropolitalnego i pozostałych ośrodków 

miejskich 

Wyniki badań wskazują, iż w Polsce występuje zjawisko przesuwania aktywności 
gospodarczej z obszarów słabiej rozwiniętych do tych, w których funkcjonuje duży ośrodek 
miejski pełniący funkcje swoistego bieguna wzrostu38. Prowadzi to do zwiększenia roli 
ośrodków miejskich w kształtowaniu potencjału i wpływaniu na procesy rozwoju 
regionalnego, determinującego popytową stronę rynku pracy. W przyszłości znaczenie 
obszarów metropolitalnych dla siły kreacji zapotrzebowania na pracę najprawdopodobniej 
będzie rosnąć. 

Dla popytowej strony rynku pracy województwa łódzkiego kluczowe znaczenie ma 
funkcjonowanie ŁOM i samej Łodzi. Wskazuje się na to również w innych strategiach, gdzie 
wspieranie potencjału metropolitalnego Łodzi traktowane jest jako podstawowy warunek 

                                                 
37 J. M. Nilles, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 
Warszawa 2003, s. 25-29. 
38 Zob. S. Korenik, Potencjał rozwojowy regionów Polski w 2006 r. Wybrane zagadnienia, w: A. Prusek (red.), 
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła 
Gospodarki i Zarządzania, Kraków 2009, s. 47-57. 
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przyspieszenia rozwoju całego województwa39. Rzecz w tym, iż obecnie żaden inny ośrodek 
miejski w regionie nie posiada wystarczającego ku temu zaplecza ekonomicznego i 
demograficznego. 

Łódź zawsze była znaczącym ośrodkiem przemysłowym o historycznie wykształconej 
monokulturze, co spowodowało wysoką jego podatność na negatywne wpływy transformacji 
ustrojowej. Upadek zakładów przemysłu lekkiego, mający miejsce w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, stworzył sytuację kryzysową w życiu społecznym i 
gospodarczym miasta. Obecnie w mieście obserwuje się pewną poprawę koniunktury 
gospodarczej – lokują tu działalność gospodarczą inwestorzy tak krajowi jak i zagraniczni, 
rozwijają się nowe gałęzie przemysłu i usługi40. W Łodzi rozwinęła się na dużą skalę 
produkcja urządzeń gospodarstwa domowego (firmy z tej branży stanowią jeden z 
największych klastrów artykułów gospodarstwa domowego w Europie), tworzą się centra 
księgowo-informatyczne o zasięgu międzynarodowym. Miasto rozwija również funkcje 
handlowe, targowo-wystawiennicze i usługowe, w szczególności metropolitalne. W Łodzi 
funkcjonuje wiele instytucji administracyjnych, a także rozwinięta sieć instytucji 
edukacyjnych, naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, kulturalnych i innych.  

Tym niemniej - w świetle badań - w porównaniu do innych miast Łódź wyraźnie traci na 
znaczeniu w szczególności jako miejsce lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych, 
takich jak obsługa prawna, konsulting, reklama, public relations, bankowość, ubezpieczenia, 
pośrednictwo nieruchomości, czy teleinformatyka. Ocenę mechanizmu rozwojowego 
(rozumianego jako zmiany siły metropolitalnej) miast w Polsce w latach 2008-2010 zawierają 
raporty NORDEA METROX41. Jest to ocena relatywna, czyli dokonana w odniesieniu do 
lidera (w tym przypadku - Warszawy). Powstała ona w wyniku badania liczby połączeń 
między punktami sieci 18 miast.42 Wyniki oceny zawiera tab. 3.2. 

Wyniki tej oceny są jednoznaczne: rangę metropolii w Polsce ma praktycznie jedynie 
Warszawa. Badania wskazały, iż centrale sieciowych firm, podejmując decyzję o lokalizacji 
w Polsce, w siedmiu przypadkach na 10 wybierają Warszawę. Tabelę „drugiej ligi” otwiera 
Wrocław, uzupełnia Kraków i Poznań, a zamyka Trójmiasto i Silesia. W tych miastach mieści 
się po kilka siedzib dużych firm oferujących zaawansowane usługi dla biznesu oraz mediów. 
W pozostałych miastach poziom sieciowości jest jeszcze o klasę niższy. Lokują się tam 
jedynie oddziały i to przede wszystkim banków i ubezpieczycieli, zajmujących się głownie 
obsługą ludności i lokalnych firm.43 Dotyczy to między innymi Łodzi, która otwiera stawkę 
                                                 
39 Zob. opracowanie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Spójność wewnętrzna 

a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna. Raport z badania, Instytut Badań Strukturalnych. 
2009, s. 4 i inne. 
40 Wśród inwestorów zagranicznych lokujących działalność w Łodzi są takie firmy, jak np. Gillette, Philips, 
Bosch-Simens, Hutchinson, ABB, Dell czy AIG. 
41 NORDEA, Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2008, Metropolia Poznań 
2009, NORDEA, 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2009, Metropolia Poznań 2010, 
NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox.2010, Metropolia Poznań, 2011. 
42 Badanie usieciowienia zostało przeprowadzone zgodnie z logiką globalnych badań World City Network 
GaWC (Globalization and World Cities). Wzięto pod uwagę przedsiębiorstwa zaawansowanych usług 
biznesowych, których decyzje lokalizacyjne wskazują na zapotrzebowanie na dany typ i standard usług w danym 
miejscu, a tym samym identyfikują węzły krajowej sieci miast. Są to przedsiębiorstwa z pierwszych pozycji 
swoich branżowych rankingów (publikowanych w Rzeczpospolitej, Home&Market oraz mediach branżowych): 
obsługi prawnej, konsultingu, reklamy (agencje ATL oraz domy mediowe), PR, bankowości, ubezpieczeń (w 
tym szczególnie ubezpieczeń należności), pośrednictwa nieruchomości, teleinformatyki. 
43 Towarzyszy temu mechanizm dający się zaobserwować w czasie, polegający na rosnącym znaczeniu dużych 
ośrodków miejskich przy malejącym znaczeniu ośrodków mniejszych. 
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metropolii „trzecioligowych”, zachowując jeszcze swoje miejsce w rankingu, ale tracąc do 
Warszawy coraz więcej. 

Tabela 3.2. Usieciowienie biznesowe i koncentracja procesów - ranking metropolitalności 
polskich miast NORDEA METROX 

 2008 2009 2010 
1 Warszawa 100,000 Warszawa 100,000 Warszawa 100,000 
2 Wrocław  15,143 Wrocław  15,98 Wrocław  16,02 
3 Kraków  14,976 Poznań 14,94 Poznań 13,22 
3 Poznań  14,600 Kraków 14,43 Kraków 12,98 
5 Trójmiasto  12,698 Trójmiasto  13,51 Trójmiasto  11,90 
6 Silesia  11,089 Silesia  12,06 Silesia  11,63 
7 Łódź  06,958 Łódź  6,04 Łódź  5,88 

8 Szczecin 0 06,336 Szczecin 5,23 Szczecin 4,22 
9 Lublin  05,479 Lublin  3,42 Rzeszów 4,16 
10 Białystok  04,172 Bydgoszcz  2,97 Lublin  4,13 
11 Rzeszów  03,882 Rzeszów 2,89 Bydgoszcz  3,44 
12 Olsztyn  03,798 Białystok  2,85 Olsztyn  2,91 
13 Bydgoszcz  03,653 Olsztyn  2,76 Białystok  2,73 
14 Kielce  03,262 Toruń 2,05 Kielce  2,00 
15 Opole  02,990 Kielce  1,62 Toruń 1,95 
16 Toruń  02,923 Opole  1,61 Zielona Góra 1,86 
17 Zielona Góra  02,697 Zielona Góra  1,42 Opole 1,78 
18 Gorzów Wlkp.  02,529 Gorzów Wlkp.  0.39 Gorzów Wlkp. 1,01 

Źródło: NORDEA, Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2008, Metropolia 
Poznań 2009: NORDEA, 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2009, Metropolia Poznań 
2010; NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox.2010, Metropolia Poznań, 2011. 

W ocenie cytowanego raportu, decyzje lokalizacyjne działalności usługowych wyższego 
rzędu były słabo zależne od działań samorządowych i nieuchwytnego klimatu miejsca. 
Największą rolę odgrywa premia za bycie liderem. Nie ulega zatem wątpliwości, iż - jak 
dotychczas - podstawowym biegunem wzrostu w Polsce jest Warszawa. Ale - jak oceniają 
realizatorzy badania NORDEA METROX - ten obraz może i prawdopodobnie będzie się 
zmieniał, na co mogą wpłynąć dwa niezależne procesy44:  
− rozwój sieci metropolitalnej i wzmocnienie wszystkich miast z czołówki w ogóle, oraz  
− ewolucja polskiej sieci miast od struktury centralnej do dualnej, co będzie 

najprawdopodobniej oznaczało awans jednego (maksymalnie dwóch) z miast do pozycji 
alternatywy (względem Warszawy) bieguna wzrostu. Nie będzie to pozycja 
równowartościowa względem Warszawy, ale będzie istotnie wyższa niż którekolwiek z 
miast z pozycji 2-6 („drugiej ligi”) posiada obecnie. 

Jak widać, nie przewiduje się, by awans ten dotyczył Łodzi, mówi się tu głównie o Poznaniu 
lub Wrocławiu. Pozostaje zatem mieć nadzieję, iż dla rozwoju ŁOM rzeczywiście istotnym 
czynnikiem okaże się powstanie korytarzy transportowych - skrzyżowanie w jego granicach 
autostrady A-1 i A-2 oraz planowane drogi ekspresowe S-8 i S-1445.  

Tak czy inaczej, w przyszłości w Polsce można oczekiwać kontynuacji procesu pełnienia 

przez ośrodki miejskie funkcji swoistych biegunów wzrostu. Rozwój o charakterze 
biegunowym, przy wzrastającej roli ośrodków miejskich, spowoduje najprawdopodobniej 
przesunięcia aktywności gospodarczej, a następnie miejsc pracy ze słabiej rozwiniętych 

                                                 
44 NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox.2010, op. cit. 
45 M. Feltynowski, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2009 Nr 6, s. 197–207. 
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obszarów województwa łódzkiego do tych, w których funkcjonują ośrodki miejskie o 

większej lub mniejszej sile oddziaływania. Skupianie się w nich miejsc pracy rodzi potrzebę 
dostosowań po podażowej stronie rynku pracy, prowadzących do osiągnięcia spójności tak w 
samym województwie łódzkim, jak i z resztą kraju. Dostosowania te mogą postępować 
dwoma drogami. Droga pierwsza to zwiększanie skłonności i stymulacja mobilności 
przestrzennej (migracji) zasobów pracy. Droga druga to wykorzystanie telepracy. 

Wzrastająca rola ośrodków miejskich jako obszarów kreacji miejsc pracy wymaga w średnim 
okresie - po pierwsze - wypracowania koncepcji poprawy siły metropolitalnej Łodzi oraz - po 
drugie - wspomagania procesu kreacji siły gospodarczej innych ośrodków miejskich jako 
regionalnych biegunów wzrostu (chodzi głównie o Kutno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, 
Sieradz, Skierniewice i Wieluń). Należy dążyć jednocześnie do wzmacniania roli ośrodków 
miejskich regionu w kształtowaniu nowoczesnej struktury popytu na pracę, jako ośrodków 
generujących w szczególności miejsca pracy dla kadr wysoko wykwalifikowanych. 
Towarzyszyć temu powinny działania umożliwiające świadczenie tam pracy przez 
mieszkańców obszarów peryferyjnych regionu, polegające na stymulacji migracji 
przestrzennej ludności, rozbudowie infrastruktury transportowej oraz wykorzystywaniu ICT 
poprzez telepracę.  

W województwie łódzkim równolegle występuje potrzeba aktywizacji obszarów 
peryferyjnych w stosunku do obecnego regionalnego bieguna wzrostu, jakimi jest łódzki 
obszar metropolitalny, a mogą stać się również inne ośrodki miejskie. Aktywizacja ta musi się 
dokonywać w ramach polityki regionalnej w sposób, który nie zahamuje procesów 
rozwojowych obszarów metropolitalnych. Chodzi raczej o umożliwienie przełożenia efektów 
ich rozwoju na obszar całego regionu poprzez stworzenie obszarom peryferyjnym regionu 
warunków rozwoju opartego na czynnikach endogenicznych, a zwłaszcza na małych i 
średnich firmach lokalnych46. 

4. Sposoby monitorowania 

Monitoring spełnia cztery funkcje: 
• zarządczą – umożliwia sprawne kierowanie zachodzącymi procesami, 
• informacyjną - dostarcza wiedzy na temat realizacji zadań i ich skutków,  
• kontrolną – poprzez porównanie osiągniętych rezultatów z planowanymi,  
• promocyjną – dzięki możliwości prezentowania zweryfikowanych rezultatów działań. 

Takie spojrzenie na problematykę monitoringu sprawia, że system monitorowania rynku 
pracy na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego powinien być 
systemem kompleksowym, umożliwiającym nie tylko weryfikację stopnia osiągnięcia 
ustalonych celów (w oparciu o zdefiniowane wcześniej wskaźniki), ale bieżące śledzenie 
zmian zachodzących na wojewódzkim rynku pracy i na poszczególnych jego rynkach 
lokalnych i ich analizowanie. Innymi słowy, system monitorowania powinien być sprzężony z 
systemem diagnozowania rynku pracy województwa łódzkiego. 

Z badań przeprowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi wynikają 
dwa kluczowe wnioski dla systemu monitorowania rynku pracy. Po pierwsze, dostępne zbiory 
danych statystycznych są niewystarczające z punktu widzenia potrzeb informacyjnych 
pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy. Zbiory te są rozproszone, 
nieuporządkowane i prezentują dane w sposób mało przejrzysty. Informacja dotycząca rynku 

                                                 
46 Por. B. Domański, op. cit., zob. też S. Korenik, Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na 

progu XXI wieku, wyzwania dla polityki przestrzennej, w: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna, współczesne 

wyzwania, PWN, Warszawa 2007, s. 365-373. 
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pracy jest obecnie dostępna w różnych miejscach i w różnych formatach. Największe 
zidentyfikowane luki informacyjne występują w zakresie informacji o przedsiębiorczości i 
szeroko rozumianej informacji zawodowej. Po drugie, dla sprawnego działania rynku pracy 
kluczowe znaczenie ma posiadanie aktualnych informacji na temat zapotrzebowania na pracę 
zgłaszanego przez pracodawców, przy czym chodzi tu przede wszystkim o informacje na 
temat poszukiwanych umiejętności, czy zbioru umiejętności, a niekoniecznie o 
poszukiwanym zawodzie zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności47. 

Z połączenia tych dwóch wniosków wynika trzeci, a mianowicie potrzeba wdrożenia 
zaawansowanego monitoringu rynku pracy, który pozwalałby na budowanie profesjonalnych 
prognoz gospodarczych. Taki zaawansowany system monitoringu miałby za zadanie 
gromadzić i zestawiać wszystkie dostępne źródła danych i analiz i umożliwiać na ich 
podstawie prowadzenie kompleksowych analiz. System monitoringu, zgodnie z sugestiami 
respondentów biorących udział w badaniach, powinien być zarządzany i obsługiwany przez 
instytucję, która obecnie zajmuje się problematyką regionalnego rynku pracy, czyli przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi48. 

Zbudowanie takiego systemu stanowi poważne wyzwanie, ale równocześnie jest niezwykle 
istotne dla sprawnego monitorowania rynku pracy województwa łódzkiego, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania instytucjonalne na poziomie krajowym.  

Otóż obecnie w Polsce nie ma zintegrowanego systemu prognozowania rynku pracy na 
poziomie krajowym czy regionalnym. Funkcjonujący w okresie listopad 2004 r. – marzec 
2006 r. System Prognozowania Popytu na Pracę (SPPP), opracowany w Rządowym Centrum 
Studiów Strategicznych, wraz z przeniesieniem go do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej przestał działać. System bazował na banku danych, zasilanym danymi GUS, 
OECD, bankiem danych makroekonomicznych modeli serii “W” opracowanych na 
Uniwersytecie Łódzkim. Umożliwiał prognozowanie kwartalne w różnych przekrojach (grup 
zawodowych, płci, poziomu wykształcenia, sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
województw, itp.) przy użyciu różnych metod analitycznych (m.in. wygładzania 
wykładniczego, modeli trendu, VAR, modeli autoregresji). SPPP był dostępny na stronie 
www.sppp.gov.pl administrowanej przez Ministerstwo i umożliwiał użytkownikowi zdalne 
generowanie wielowariantowych prognoz. Dostarczał więc informacji przydatnych do 
podejmowania działań wyprzedzających w zakresie równoważenia lokalnych i regionalnych 
rynków pracy. 

Informacji o skali niedopasowania podażowej i popytowej strony rynku pracy dostarcza 
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) prowadzony przez publiczne 
służby zatrudnienia, przy czym wady tegoż monitoringu są powszechnie znane. Wśród 
głównych wymienia się to, że analizy dotyczącą sytuacji ex post, a ponadto bazują na danych 
gromadzonych przez PSZ. Z tego względu monitoring zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych uzupełniany jest w ostatnich latach analizą ofert prasowych i internetowych w 
ramach prac Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi.  

Niedoskonałości MZDiN pozbawiony jest system diagnozowania zapotrzebowania na 
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnych rynku pracy, który powstał w 2009 r. 
w ramach projektu systemowego i jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej do wdrożenia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. System 
                                                 
47 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji 

kreujących politykę rynku pracy, Łódź 2009. 
48 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego w opinii 

ekspertów, Łódź 2010. 
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diagnozowania bazuje na metodach, narzędziach i procedurach, szczegółowo 
przedstawionych w Podręczniku użytkownika, które składają się na kompleksowy system 
działający na dwóch poziomach – województwa i powiatu49. Żaden z samorządów 
województwa łódzkiego dotychczas nie wdrożył u siebie tego systemu50. 

Słabością dostępnych opracowań przygotowywanych przez publiczne służby zatrudnienia a 
także inne instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, jest zbyt mocne skupienie się 
na aspektach bezrobocia, a nie rynku pracy sensu largo. Należałoby więc docelowo 
rekomendować rozszerzenie zakresu analiz gdyż, zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez 
Europejską Strategię Zatrudnienia czy Strategię Europa 2020, polityka rynku pracy nie 
sprowadza się tylko do ograniczania bezrobocia, ale przede wszystkim promowania zdolności 
do zatrudnienia.  

Docelowy system monitoringu powinien zapewniać sprawny przepływ informacji na temat 
rynku pracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Aby tak się stało, dane do 
monitoringu rynku pracy województwa łódzkiego (w rozbiciu na powiaty) gromadzone być 
muszą w jednym miejscu – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, a cały system powinien 
mieć formę narzędzia informatycznego w postaci portalu internetowego51. Jednym z 
elementów portalu powinna być podstrona, na której można by było śledzić na bieżąco 
stopień osiągnięcia celów rozwojowych zdefiniowanych w punkcie 5.3 niniejszej ekspertyzy. 

5. Rekomendacje  

5.1. Kontekst europejski i krajowy 

W strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu EUROPA 2020 sformułowano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

− rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
− rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
− rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Sformułowano w niej również pięć wymiernych celów na 2020 r. Wśród nich znalazł się 
jeden odnoszący się bezpośrednio do rynku pracy. Jest nim pożądana stopa zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata, która powinna wzrosnąć z obecnych 69% do co najmniej 75%, między 
innymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej integracji 
migrantów na rynku pracy52. Instytucjonalnym szkieletem strategii EUROPA 2020 jest 10 

                                                 
49 E. Kryńska, (red), Ł. Arendt, I. Kukulak– Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka –Szczapa, Podręcznik użytkownika 

metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i 

lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2010. 
50 Z dostępnych informacji wynika, że jedynie WUP w Gdańsku planuje wdrożenie tego systemu w 
zmodyfikowanej wersji, gdyż na terenie województwa pomorskiego powiatowe urzędy pracy systemu nie 
wdrożyły, co oznacza, że część systemu, która miała być obsługiwana przez PUP trafi do realizacji do WUP. 
51 Przykładem prostego narzędzia internetowego pozwalającego w łatwy sposób śledzić zmiany podstawowych 
wskaźników społeczno-ekonomicznych jest internetowa baza danych z interfejsem graficznym 
(http://bazaosisg.opolskie.pl/start.html) działająca w ramach Opolskiego Systemu Informacji Społeczno-
Gospodarczej – projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w poddziałaniu 
8.1.4 PO KL, w ramach którego powstała m. in. ogólnodostępna.  
52 Komisja Europejska, KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020 wersja 
ostateczna. Jest to nowa długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Została 
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zintegrowanych wytycznych będących zestawem ogólnych zaleceń dla krajów członkowskich 
w różnych obszarach polityk gospodarczych, tak aby ich realizacja doprowadziła do 
szybkiego osiągnięcia głównych celów strategii EUROPA 2020. Wśród wytycznych tych, 
opracowanych przez Komisję Europejską, znalazły się dwie odnoszące się do rynku pracy: 

− zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia 
strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia (wytyczna 7.)  

− rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku 
pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie (wytyczna 8.). 

Głównym narzędziem realizacji unijnej strategii gospodarczej w państwach członkowskich są 
Krajowe Programy Reform (KPR), zawierające średniookresowe scenariusze 
makroekonomiczne, krajowe cele w zakresie pięciu celów strategii, harmonogram realizacji 
reform oraz ocenę skutków finansowych proponowanych działań. Ważnym etapem w 
przygotowaniu KPR była identyfikacja obszarów, które stanowią bariery wzrostu. W 
przypadku Polski za jedno z zasadniczych wyzwań Komisja Europejska uznała dalszą 
poprawę funkcjonowania rynku pracy, zwłaszcza ukierunkowaną na poprawę wskaźnika 
zatrudnienia53

. W kwietniu 2011 r. przyjęto polski Krajowy Program Reform EUROPA 

2020, w którym uznano, iż głównym priorytetem powinno być odpowiedzenie na wyzwania 
związane z przemianami demograficznymi jakie ujawnią się w ciągu kilku najbliższych lat 
poprzez działania służące zwiększaniu zatrudnienia. Podejmowane działania muszą 
prowadzić do aktywizacji tych grup społecznych, które do tej pory w niewystarczającym 
stopniu były obecne na rynku pracy. Chodzi tu w szczególności o młodzież, kobiety, osoby 
powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne grupy pozostające w bierności 
zawodowej. Za jeden z pięciu celów strategicznych uznano w polskim KPR 71% zatrudnienia 
osób w wieku 20-64 lata.54 

Punktem odniesienia podjętej w niniejszej ekspertyzie diagnozy stanu i zmian na rynku pracy 
województwa łódzkiego oraz rekomendacji dalszych działań jest potrzeba uwzględnienia 
priorytetów oaz osiągnięcia średniookresowych celów przyjętych dla całej Unii Europejskiej, 
jak i dla Polski, jako kraju członkowskiego. 

5.2. Typy działań i priorytety wsparcia 

W niniejszym fragmencie ekspertyzy zaproponowano typy działań niezbędnych dla 
przywrócenia i utrzymania równowagi na rynku pracy województwa łódzkiego w okresie 
planistycznym (2020 r.) oraz niezbędne w ich ramach priorytety wsparcia. Wynikają one z 
kontekstu celów zatrudnieniowych formułowanych w Unii Europejskiej i Polsce, jako jej 
kraju członkowskiego. Wynikają również z dostrzeżenia potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego 
regionu oraz efektywnego jego wykorzystania, służącego tak mieszkańcom regionu, jak i jego 
gospodarce. 

Przyjmujemy, iż  

głównym celem na rynku pracy województwa łódzkiego do 2020 r. jest 

zwiększenie zatrudnienia, uzyskiwane w drodze aktywizacji zawodowej 

ludności oraz wzrostu liczby miejsc pracy.  

                                                                                                                                                         
zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując realizowaną w latach 2000-2010 Strategię 
Lizbońską. 
53 Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Warszawa 2011. 
54 Rzeczpospolita Polska, Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Warszawa kwiecień 2011. 
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Poniższe zestawienie zawiera typy działań i obszary wsparcia, niezbędne dla osiągnięcia tak 
sformułowanego celu: 

Typy działań Obszary wsparcia 

Aktywizacja zawodowa osób 
młodych 

Współpraca między instytucjami edukacyjnymi (przede 
wszystkim na poziomie wyższym) i pracodawcami w 
zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży.  

Kontynuowanie i rozwijanie programu Młodzi w Łodzi 

Poprawa współpracy między instytucjami rynku pracy w 
zakresie wymiany informacji o potrzebach 
subregionalnych, lokalnych rynków pracy. 

Zmiana programów nauczania, wprowadzenie większej 
liczby godzin zajęć praktycznych szczególnie w ramach 
kształcenia zawodowego. 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkołach. 

Profesjonalne doradztwa zawodowe. 

Promowanie kształcenia zawodowego. 

Promocja nietypowych form zatrudnienia i organizacji 
pracy. 

Aktywizacja zawodowa kobiet Rozwój instytucjonalnej opieki nad dziećmi i osobami 
zależnymi. 

Poprawa dostępu do przedszkoli publicznych (w pełnym 
wymiarze godzin, w tym w godzinach wieczornych, 
wraz z wyżywieniem dzieci). 

Wykorzystanie szkół podstawowych jako placówek 
opieki nad dziećmi poprzez zapewnienie opieki 
pedagogicznej do późnych godzin wieczornych; 

Poprawa dostępu do usług związanych z opieką nad 
osobami zależnymi. 

Rozwój usług zapewniających opiekę osobom 
pozostającym na utrzymaniu. 

Promocja nietypowych form zatrudnienia i organizacji 
pracy, w tym rozwój samozatrudnienia i firm 
rodzinnych. 

Poprawa współpracy między instytucjami rynku pracy w 
zakresie wymiany informacji o potrzebach 
subregionalnych, lokalnych rynków pracy. 

Promowanie kształcenia w obszarze STEM (science, 
technology, engineering and mathematics. 

Aktywizacja zawodowa osób 
starszych 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 
zawodowych  poprzez kształcenie ustawiczne. 

Promocja nietypowych form zatrudnienia i organizacji 
pracy, w tym rozwój samozatrudnienia i firm 
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rodzinnych. 

Zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodów 
wobec źródeł alternatywnych. 

Poprawa współpracy między instytucjami rynku pracy w 
zakresie wymiany informacji o potrzebach 
subregionalnych, lokalnych rynków pracy. 

Wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego osób 
starszych w ramach szkoleń w miejscu pracy. Osoby 
odchodzące na emeryturę pełniłyby rolę mentorów i 
przygotowywały do pracy swoich młodszych następców. 

Rozwój współpracy sektora publicznego i prywatnego w 
zakresie doradztwa zawodowego a także planowania 
rozwoju i kariery zawodowej. 

Wsparcie mobilności zawodowej Promowanie różnych ścieżek edukacyjnych. 

Promowanie kształcenia ustawicznego wśród zasobów 
pracy oraz pracodawców. 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 
zawodowych  w ramach kształcenia ustawicznego.  

Rozwój ofert edukacyjnych wykorzystujących 
możliwości ICT. 

Systematyczne diagnozowanie potrzeb subregionalnych, 
lokalnych rynków pracy. 

Opracowywanie krótkookresowych prognoz popytu na 
pracę. 

Dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji 
szkoleniowych do potrzeb lokalnych, subregionalnych 
rynków pracy. 

Rozwój szkoleń modułowych. 

Wsparcie przedsiębiorczości 
indywidualnej 

Rozwój samozatrudnienia i firm rodzinnych. 

Zwiększenie aktywności sektora trzeciego na rzecz 
samozatrudnienia. 

Poprawa klimatu towarzyszącego działalności 
prowadzonej na własny rachunek. 

Pomoc w procesie powstawania i na pierwszych etapach 
prowadzenia działalności na własny rachunek. 

Poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 
rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na 
własny rachunek. 

Uproszczenie procedury związanej z procesem 
podejmowania pracy na własny rachunek. 

Obniżenie stałych kosztów prowadzenia działalności 
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gospodarczej. 

Rozwój instytucji otoczenia biznesu. 

Powołanie wyspecjalizowanych agend samorządowych 
gromadzących informacje, upowszechniającej te 
informacje i koordynujących działania instytucji i 
programów pomocowych. 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkołach. 

Zwiększenie konkurencyjności 
inwestycyjnej regionu 

Infrastruktura transportowa (połączenia drogowe, 
kolejowe i lotnicze). 

Działania promocyjne na poziomie jednostek 
podstawowych podziału administracyjnego. 

Marketing terytorialny miast i powiatów regionu. 

Działania udostępniające potencjalnie wolne tereny do 
zainwestowania w gminach, w tym tereny pozyskane 
przez rewitalizację. 

Rozwój ŁOM jako bieguna wzrostu regionalnego. 

Rozwój siły metropolitalnej pozostałych miast regionu. 

Zmiany struktury przedmiotowej 
gospodarki 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

Ułatwianie podejmowania działalności pozarolniczej na 
obszarach wiejskich. 

Tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej na 
obszarach wiejskich. 

Tworzenie sieci inkubatorów innowacji skupiających 
wyższe uczelnie, instytucje badawcze i 
przedsiębiorstwa. 

Tworzenie instytucji dyfuzji innowacji i ICT. 

Promocja i tworzenie klastrów. 

Wzmacnianie roli ośrodków miejskich w kształtowaniu 
nowoczesnej struktury popytu na pracę. 

Zwiększenie spójności 
terytorialnej - wsparcie 
mobilności przestrzennej 

Infrastruktura transportowa, skracająca czas 
codziennych lub/i weekendowych dojazdów do pracy 
(szybki transport szynowy i rozgałęziona sieć połączeń 
kolejowych). 

Rozwój transportu publicznego. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej ŁOM. 

Wyposażanie/doposażenie subregionalnych rynków 
pracy o nadwyżkach zasobów pracy w infrastrukturę 
techniczną i społeczną. 

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i 
telekomunikacyjnej. 
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Zielone miejsca pracy 

 

Promowanie idei zielonych miejsc pracy. 

Wspieranie tworzenia zielonych miejsc pracy poprzez 
rozwój rolnictwa ekologicznego, energetyki 
odnawialnej, budownictwa oraz sprzyjających ochronie 
środowiska przyrodniczego. 

Rozwój bazy dydaktycznej do kształcenia specjalistów 
w zakresie „zielonych technologii”. 

Tworzenie warunków sprzyjających „zielonej 
przedsiębiorczości”. 

5.3. Metody kwantyfikacji celów rozwojowych 

Kwantyfikacji celów rozwojowych rynku pracy województwa łódzkiego dokonać można w 
drodze wykorzystania podstawowych wskaźników charakteryzujących zjawiska w obszarach 
takich, jak aktywność zawodowa, bezrobocie oraz zatrudnienie. Poniższe zestawienie zawiera 
rzeczywiste i pożądane poziomy tych miar w (odpowiednio) 2010 r. i 2020 r.   

Wskaźnik 
Województwo łódzkie 

2010 2020 

Współczynnik aktywności zawodowej 15-64 (%) 67,6 70 

Stopa zatrudnienia 20-64 (%) 66,2 75 

Stopa zatrudnienia 15-24 (%) 28,6 40 

Stopa zatrudnienia kobiety 20-64 (%) 59,4 68 

Stopa zatrudnienia 55-64 (%) 32,9 50 

Stopa bezrobocia 15+ (%) 9,3 6 

Stopa bezrobocia kobiety 15+ (%) 9,6 6 

Stopa bezrobocia 15-24 (%) 21,2 12 

Udział bezrobotnych długookresowo w liczbie bezrobotnych 
ogółem (%)  

29,7 20 

Udział samozatrudnionych w ogólnej liczbie pracujących (%) 19,4 20 

Odsetek pracujących w rolnictwie (%) 13 10 

Odsetek pracujących w usługach (%) 55 65 

Źródło: dane Eurostatu i Banku Danych Lokalnych GUS. 
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