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Sytuacja gospodarczo – ekonomiczna 
Miasta Łodzi 

na tle największych miast 
w latach 2012-2018



Liczba osób pracujących

Łódź, pod względem liczby pracujących, w 2018 r. plasuje się na 4 miejscu pośród 

analizowanych miast po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.



Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Łodzi w 2018 r. wyniosła 5,4%.



Liczba ofert pracy

Liczba ofert pracy w Łodzi w porównaniu z 2012 wzrosła prawie 10-krotnie. Według stanu na 

koniec grudnia 2018 Łódź jest jednym z liderów wg tego kryterium.



Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

Warto też zauważyć wysoki spadek liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy 

(ze 123 w 2012 do 7 w 2018 r.). Również w tym porównaniu Łódź jest jednym z liderów.



Osoby długotrwale bezrobotne

Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok konsekwentnie 

obniża się. 



Wg danych na koniec 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w Łodzi oscylowało w granicach 5000 zł.

Średnie wynagrodzenie



Cudzoziemcy

Z danych dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców wynika, 

iż w Łodzi wzrosła liczba podejmujących zatrudnienie 

cudzoziemców. 

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w latach 2018-2019



PKB per capita w polskich miastach 2018

Uwzględniając siłę nabywczą (skorygowany parytetem siły nabywczej) w proc. do średniej unijnej



Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2012 – 2018 wzrosła 

o ponad 3 tys. 



Podmioty gospodarcze w sektorze mikro i MŚP 

W kontekście sektora mikro i MŚP we wszystkich miastach (za wyjątkiem Bydgoszczy), 

odnotowano wzrost.



Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Wg stanu na koniec 2017 roku w Łodzi zarejestrowanych było ok. 500 

przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. W skali 12 miast 

metropolitalnych plasuje to miasto na 6 pozycji. 



Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku  

produkcyjnym

Podobnie wygląda sytuacja w zakresie kapitału zagranicznego na 1 mieszkańca w 

wieku produkcyjnym. W okresie 2012-2017 w większości miast można zauważyć 

niewielki spadek liczby podmiotów, przy jednoczesnym wzroście kapitału 

(za wyjątkiem Gdańska).



Produkcja sprzedana przemysłu w roku 

W okresie 2012 – 2017 nastąpił wzrost wartości produkcji sprzedanej przemysłu 

o ok. 2,5 mld zł (18,5%).





Sytuacja demograficzna Miasta Łodzi 

na tle największych miast

w latach 2012-2018



Liczba ludności w Łodzi

Liczba ludności Łodzi ogółem w latach 2012 – 2018 spadła o ok. 33 tys. osób. 



Prognoza liczby ludności w wybranych miastach 

do roku 2050 (GUS)



Należy zauważyć w Łodzi  pozytywny trend wzrostu średniego trwania życia w ostatnich latach, 

dla mężczyzn o 1,6 a kobiet o 1,1 roku.

Średni wiek trwania życia w Łodzi



Przyrost naturalny w 2018 roku            

W zakresie przyrostu naturalnego Łódź mimo jego ujemnej wartości, w okresie 2012-2018 

odnotowała poprawę z -4,2 tys. na -3,8 tys. osób. 



Saldo migracji

Wśród 12 analizowanych miast w 6 saldo migracji na koniec 2018 było ujemne. Mimo wciąż 
ujemnego salda w Łodzi widać stopniową poprawę w okresie 2012-2018.



Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Pod względem liczby zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Łódź plasuje się po środku 
wszystkich analizowanych miast.



Sytuacja społeczna Miasta Łodzi 

na tle największych miast 

w latach 2012-2018



Odsetek zgonów przed 60 rokiem życia 

Odsetek zgonów przed 60 rokiem życia w  Łodzi znacznie obniżył się 

w ostatnich latach z 20% w 2012 do 13,9% w 2018 



Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności 



Lekarze pracujący na 10 tys. ludności



Uczelnie w miastach metropolitalnych 2018 r. 

(100% - suma wszystkich uczelni) 

Pod względem liczby uczelni Łódź plasuje się na 4 miejscu. 



W okresie 2012-2018 liczba studentów w Łodzi, spadła podobnie jak w innych miastach.

Liczba studentów w roku 2017 i 2018



Procent ogółu studentów obcokrajowców w roku 

akademickim 2018/2019

Łódź znajduje się w czołówce miast z najwyższym udziałem studentów obcokrajowców.



Działalność łódzkich teatrów miejskich

Oferta miejskich teatrów w ubiegłym roku obejmowała 63 premiery i 1607 przedstawień. 

Przedstawienia teatralne obejrzało ponad 376 tys. widzów. Była to największa liczba widzów 

i premier jaką dotąd osiągnęły łódzkie teatry.



Liczba teatrów i instytucji muzycznych

Pod względem liczby teatrów Łódź znajduje się na 3 miejscu z 12 miast. 



Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 

muzycznych 

Tendencja wzrostowa realizowanych z roku na rok przedstawień teatralny przekłada się 

także na wzrastającą liczbę widzów i słuchaczy. 



Liczba klubów sportowych w latach



Sportowe imprezy masowe w Łodzi w latach 2015-2018

Łódź odnotowuje stały wzrost liczby uczestników imprez masowych.



Frekwencja w wyborach 

Łódź jest trzecim w kolejności miastem, w którym odnotowano największy wzrost procentowy 

(11,5 %) frekwencji w wyborach do sejmu i senatu.



Liczba osób głosująca na platformie VOX Populi

Od początku istnienia platformy, tj. od 2016 r. mieszkańcy Łodzi oddali blisko 75 tys. głosów 

w 41 głosowaniach. Baza zarejestrowanych użytkowników korzystających z newsleterra 

platformy wynosi obecnie ponad 7,3 tys. osób (stan na 12.12.19 r.).



Ogólna ocena Łodzi

Od ośmiu lat ocena Łodzi systematycznie 

się poprawia. 



Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe

na tle największych miast w latach 2012-2018 



Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami 

ogółem
(ha)

Prace projektowe prowadzone w latach 2012 – 2018 doprowadziły do wzrostu stopnia 

pokrycia Miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego do poziomu 

20,5% - 6024 ha powierzchni Miasta.



Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego 

w powierzchni ogółem (%)

Przyrost udziału powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w stosunku do powierzchni ogółem jest w Łodzi jest jednym z największych.



Decyzje o warunkach zabudowy ogółem (szt.)

W latach 2012-2018 w Łodzi wydano najwięcej decyzji o warunkach zabudowy 

(prawie 12,7 tys. szt.) 



Ogółem pozwolenia i zgłoszenia z projektem (szt.) 

Pod względem liczby wydawanych pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy 

z projektem budowlanym Łódź zajmuje wysoką, trzecią pozycję w kraju 

(za Warszawą i Krakowem)



Liczba nowych budynków mieszkalnych

Równie dobrze Łódź prezentuje się pod względem liczby nowych budynków mieszkalnych (5135). 

Plasuje się na trzecim miejscu zaraz za Warszawą i Krakowem.



Liczba mieszkań w zasobie komunalnym

Liczba lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy zmniejszyła się 

w latach 2011 - 2018 o 15,4 tys. (do 44 tys.) tj. prawie o 26%. 



Mieszkania komunalne na 10 tys. mieszkańców 

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba mieszkań komunalnych, mimo widocznego 

spadku w ostatnich latach jest najwyższa w porównaniu do pozostałych miast 

metropolitalnych.



Wydatki na gospodarkę komunalną 
(w mln zł)

Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie wzrastają środki przeznaczone na 

gospodarkę komunalną.



Udział selektywnej zbiórki odpadów 

(%)

Sukcesywnie wzrasta udział selektywnej zbiórki odpadów - w 2018 r. ok. 30%, co na tle miast 

metropolitalnych plasuje Łódź na poziomie podobnym do Wrocławia i Poznania. 



Udział selektywnej zbiórki odpadów 

z gospodarstw domowych 
(%)

Jeszcze szybszy przyrost odnotowujemy w zakresie udziału selektywnej zbiórki odpadów z 

gospodarstw domowych - w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 przyrost udziału w Łodzi 

(5,6%) był jednym z największych wśród porównywalnych miast. 



Średnie zużycie wody na jednego mieszkańca 
(w m³) 

Na tle analizowanych miast Łódź charakteryzuje średnie zużycie wody na jednego 

mieszkańca (w 2018 r. – 40 m3), Warszawa (47,5 m3), zaś najmniejszym zużyciem 

charakteryzuje się Białystok (34,0 m3). 



Ogółem emisja zanieczyszczeń 
(t/r)

Emisja zanieczyszczeń powietrza kształtuje się w Łodzi na poziomie zbliżonym do Poznania, o 

połowę niższym niż w Krakowie i prawie trzykrotnie niższym niż w Warszawie.



Ogółem emisja zanieczyszczeń (t/r) na 1 mieszkańca 



Połączenia bezpośrednie pomiędzy miastami 

metropolitarnymi i najbliższymi ośrodkami zagranicznymi 
(2019)

Dojazd z Łodzi do innych, ważnych ośrodków kraju (oraz dojazd z nich do Łodzi) jest 

zapewniony w miarę równomiernie i z większości dużych ośrodków jest on na tyle 

krótki, że możliwy jest dojazd i powrót w ciągu jednego dnia.



Przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

i wydatki na transport zbiorowy

(w mln zł)

Preferencje komunikacyjne mieszkańców na podstawie analizy przychodów ze sprzedaży 

biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi nie uległy wyraźniejszym zmianom. 



Samochody osobowe zarejestrowane 

w miastach metropolitarnych

Jednocześnie następuje szybki przyrost liczby samochodów posiadanych przez mieszkańców 

– w latach 2012 - 2018 liczba samochodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrosła 

o ok. 1/4. 



Długość buspasów 
(w km)

Od roku 2013 ponad dwukrotnie wzrosła długość buspasów (z 10,7 do 24,7 km), a pod 

względem ich długości Łódź osiągnęła jeden z najwyższych w kraju poziom, podobny do 

Krakowa i Wrocławia.



Punktualność komunikacji zbiorowej

Notowana punktualność komunikacji miejskiej na przestrzeni lat 2012-2018 ulegała wahaniom, 

przy czym najtrudniejsza była sytuacja w latach 2014-2016 kiedy to nastąpiła kumulacja 

inwestycji, wśród których była m. in. przebudowa trasy WZ i Dworca Łódź Fabryczna. 



Wnioski z Diagnozy potencjału Miasta Łodzi

Dodatkowo na znaczeniu zyskują nowe wyzwania:

• Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa

• Rozwój społeczno - kulturalno - gospodarczego kapitału Łodzi

• Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska

• Rosnąca mobilność i wzrost pojazdów w mieście

• Utrzymanie i dalsza poprawa jakości infrastruktury i przestrzeni publicznych



1. Zmiany demograficzne, w tym starzenie się 

społeczeństwa

W kontekście zagospodarowywania przestrzeni publicznych – rozwiązania

dostosowane do zwiększającego się udziału osób starszych, oraz zmian na

rynku pracy (w zakresie świadczonych przez Miasto usług np.

komunikacyjnych). Wzrost znaczenia tzw. srebrnej gospodarki – jako potencjału

w zakresie usług i opieki nad osobami w wieku senioralnym oraz aktywizacja

społeczna osób w wieku 65+.

Przeciwdziałanie wyludnianiu się miasta poprzez działania na rzecz profilaktyki

zdrowotnej, dalszy rozwój sieci żłobków i przedszkoli, podniesienie poziomu

edukacji na każdym szczeblu, dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego oraz

działania integracyjne, dalszy rozwój oferty zajęć sportowych dla dzieci,

młodzieży i seniorów, wychodzenie na przeciw potrzebom wskazywanym przez

samych mieszkańców, dalszy rozwój partycypacji oraz rozwój turystyki

biznesowej - przekładających się zarówno na wzrost jakości życia obecnych

mieszkańców jak i atrakcyjności miasta dla osób z zewnątrz, w tym

cudzoziemców (m.in. studentów, migrantów zarobkowych, przedsiębiorców,

inwestorów).



2. Rozwój społeczno - kulturalno -

gospodarczego kapitału Łodzi

Kontynuacja rozwoju branż kreatywnych oraz turystyki biznesowej przy

współudziale instytucji kultury i sztuki, mediów, przedsiębiorstw i działań

promocyjnych. Łódź angażująca, motywująca i prowokująca do aktywności

stwarzając możliwości, mechanizmy, narzędzia i bodźce dla realizacji inicjatyw

indywidualnych i zbiorowych. Aktywizacja animatorów z zakresu kultury i

rozrywki, podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych startupów z zakresu

mody, designu, internetu rzeczy oraz rozwój przemysłu gier komputerowych

poprzez m.in. skonstruowanie wielowarstwowej oferty dla mieszkańców i

inwestorów.

Utrzymanie na atrakcyjnym poziomie kosztów życia w mieście.

Podejmowanie działań na rzecz zmieniającej się ekonomii opartej na

współdzieleniu zasobów i innowacjach technologicznych. Tworzenie lokalnego

ekosystemu przedsiębiorczości. Dalszy rozwój logistycznego hubu w Europie

Środkowej. Dążenie do maksymalnej konkurencyjności Łodzi przy

jednoczesnym zachowaniu w swoim rozwoju harmonii

z Warszawą (duopolis), obszarem metropolitalnym i regionem.



3. Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska

W zakresie globalnego problemu zmian klimatu wyzwaniem jest powszechne

stosowanie rozwiązań sprzyjających przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom,

w tym wprowadzenie rozwiązań dotyczących oszczędnego

zagospodarowywania wody oraz retencji (poprzez m.in. realizację założeń

Ekopaktu).

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz przybierającym na

znaczeniu jego wpływie na zdrowie i komfort życia łodzian - stosowanie

rozwiązań proekologicznych - w szerokorozumianym procesie inwestycyjnym

(termomodernizacja, budynki pasywne, systemowa wymiana pieców -

ograniczenie niskiej emisji, zazielenianie miasta), gospodarce komunalnej

(ograniczenie ilości i selektywna zbiórka odpadów, wsparcie dla budowy spalarni

w mieście) jak i transporcie zbiorowym (niskoemisyjny tabor).

Niezbędne jest również prowadzenie edukacji proekologicznej dla mieszkańców

we wszystkich grupach wiekowych.



4. Rosnąca mobilność i wzrost pojazdów w mieście

W związku z rosnącą mobilnością mieszkańców oraz wzrastającą liczbą

pojazdów, wyzwaniem jest zdecydowana poprawa jakości transportu

zbiorowego (m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej

metodami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi oraz zwiększenie jej

częstotliwości, wymianę taboru na dostosowany do zwiększających się potrzeb

osób starszych oraz opracowanie strategii parkingowej w mieście).



5. Utrzymanie i dalsza poprawa jakości infrastruktury

i przestrzeni publicznych

Kontynuowanie procesu tworzenia jakościowych miejsc, w których ludzie

chcą żyć, pracować, bawić się i uczyć oraz miejsc kreatywnych, które

przyciągają kreatywne i zdolne osoby. Organizacja przestrzeni miejskich

dostosowywanych do potrzeb różnych grup interesariuszy.

Rozwój zaangażowania różnych partnerów zgłaszających pomysły

i realizujących projekty (m.in. poprzez kontynuację Łódzkiego Budżetu

Obywatelskiego).

Podejmowanie dalszych zabiegów ożywiających nie tylko centrum miasta

(kontynuacja rewitalizacji centrum miasta oraz "Planu dla Osiedli").

Dostosowywanie obiektów do współczesności przy zachowaniu szacunku dla

dorobku kulturowego. Rozwój i uatrakcyjnianie oferty kulturalnej w mieście.

Dalsze podejmowanie prób inwestowania w każdy obszar w mieście, aby

zapewnić Łodzi możliwie jak najbardziej zrównoważony rozwój.


