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Znajdź dobrą pracę 

Wystawa Łodzią do kariery 

ŁODZIĄ DO KARIERY

Oferty pracy 
łódzkich zakładów,
nowe inwestycje 
oferujące szansę 

na zatrudnienie, perspektywy rynku pracy 
w naszym mieście i województwie

To tematyka wystawy, którą bę-
dzie można zwiedzać w Manufak-
turze od 31 lipca do 15 sierpnia 
i na OFF Piotrkowska od 16 do 
31 sierpnia. 

Na wystawie będzie można za-
poznać się z najnowszymi oferta-
mi pracy następujących przed-
siębiorstw:

• BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego Sp. z o.o. 
• CERI International 
• Whirlpool Corporation 
• CORNING 
• AQ WIRING SYSTEMS Sp. z o.o. 
• Barry Callebaut 
• Veolia Energia Łódź 
• ZEMAT TECHNOLOGY GROUP 

• Witko Group 
• POLITECHNIKA ŁÓDZKA 
• Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
• SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK 
• SPEDIMEX Sp z o.o. 
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Raport z rynku pracy

Szefowie  
planują podwyżki

Ponad 1,7 tys. ofert zatrudnienia czeka  
w łódzkim PUP. Jest praca m.in. dla robot-
ników drogowych, kucharzy, kasjerek skle-
powych czy serwisantów komputerowych.

Jacek Losik

Na koniec minionego miesiąca 
w Łódzkiem były 66 862 osoby bez-
robotne. To mniej niż w maju, kiedy 
pracy nie miało 68 216 osób. Widać, 
że sytuacja się poprawia. 

Optymizmem napawają nie tyl-
ko dane z Wojewódzkiego Urzędy 
Pracy w Łodzi. Z 43. edycji bada-
nia Planu Pracodawców przepro-
wadzanego przez Instytut Badaw-
czy Randstad i GFK Polonia wyni-
ka, że obecnie ok. 30 proc. badanych 
przedsiębiorców w kraju zamierza 
stworzyć nowe miejsca pracy.

– Na sytuację na polskim rynku 
pracy korzystnie wpłynęło luzowa-
nie obostrzeń. Pracodawcy z mniej-
szą rezerwą spoglądają na tworze-
nie nowych miejsc pracy, widać też 
ożywienie w płacach. Te zmiany wi-
doczne są najbardziej w sektorze 
usług – mówi Monika Hryniszyn, 
dyrektor personalna i członek za-
rządu Randstad Polska.

Agnieszka Józefacka, branch ma-
nager Randstad, dodaje, że w woj. 
łódzkim obecnie jest bardzo dużo 
ofert pracy sezonowej. – Najwięk-
sze zapotrzebowanie jest w bran-
ży produkcyjnej, głównie w sekto-
rze produkcji AGD, farmacji, logi-
styki – mówi.

Kolejna dobra wiadomość z ryn-
ku pracy dotyczy wzrostu wynagro-

dzeń. Co piąty pracodawca (21 proc.) 
w badaniu Randstad i GFK Polo-
nia planuje podnieść wynagrodze-
nie swoim pracownikom w drugiej 
połowie 2021 r. Najwięcej – co cie-
kawe – firmy z mniejszych miast 
liczących do 20 tys. mieszkańców.

W tej chwili tylko w łódzkim PUP 
jest ponad 1700 ofert zatrudnienia. 
To praca m.in. dla dyrektora gene-

ralnego (pensja od 6 tys. zł), robot-
nika drogowego (pensja od 2,8 tys. 
zł), kucharzy (pensja do 3 tys. zł), 
kasjerki do marketu Dino (2,8 tys. 
zł) czy serwisanta komputerowego 
(pensja 3422 zł).

Rynek pracy się odradza
Koronawirus sporo namieszał 
na rynku pracy. W lutym 2020 r., 
tuż przed ogłoszeniem epidemii 
w Polsce, w urzędach pracy w wo-
jewództwie łódzkim widniało ok. 
61,6 tys. nazwisk osób bez pracy. 
Po 12 miesiącach – prawie 10 tys. 
więcej. Ostatnie ostatnie poluzo-
wanie obostrzeń wyraźnie pobu-
dziło rynek.

Na koniec minionego miesiąca 
w Łódzkiem były 66 862 osoby bez-
robotne. To mniej niż w maju, kiedy 
pracy nie miało 68 216 osób. Widać, 
że sytuacja się poprawia. 

Optymizmem napawają nie tyl-
ko dane z Wojewódzkiego Urzędy 
Pracy w Łodzi. Z 43. edycji bada-
nia Planu Pracodawców przepro-
wadzanego przez Instytut Badaw-
czy Randstad i GFK Polonia wyni-
ka, że obecnie ok. 30 proc. badanych 
przedsiębiorców w kraju zamierza 
stworzyć nowe miejsca pracy.

Kolejna dobra wiadomość z ryn-
ku pracy dotyczy wzrostu wynagro-
dzeń. Co piąty pracodawca (21 proc.) 
w badaniu Randstad i GFK Polo-
nia planuje podnieść wynagrodze-
nie swoim pracownikom w drugiej 
połowie 2021 r. Najwięcej – co cie-
kawe – firmy z mniejszych miast 
liczących do 20 tys. mieszkańców.

Gdzie jest praca?
Pracę sezonową na wakacje ofe-
ruje m.in. firma Bonprix, sprzeda-

jąca wysyłkowo m.in. odzież i ak-
cesoria domowe. Potrzeba w niej 
osób do pakowania i kompletowa-
nia zamówień, składania ubrań itd. 
Stawka na godzinę wynosi 20 zł 
plus premie.

Pracowników na wakacje szuka 
także firma ARO Logistics z Teofi-
lowa. Oferuje 18,5 zł na godzinę na 
stanowisku pakowacza. Praca od-
bywa się w systemie dwuzmiano-
wym. Jest możliwość, że po spraw-
dzeniu się latem pracownik zosta-
nie na stałe.

Na pracowników produk-
cji w sektorze AGD czekają rów-
nież w Łodzi – m.in. firma BSH. 
Ludzi do pracy także szuka pro-
ducent elektroniki E.G.O Polska. 
W tych przypadkach mowa o set-
kach miejsc pracy za stawkę 18-
19 zł plus premie.

Do współpracy zaprasza IKEA 
Retail Łódź. Tutaj jednak nie mó-
wimy o umowie o pracę, ale o umo-
wie B2B, czyli samozatrudnieniu. 
To oferta dotycząca montażu me-
bli kuchennych. Wymagane jest do-
świadczenie w tym zakresie.

Wzmożoną rekrutację prowadzi 
w Łodzi firma Golden Serwis, która 
udostępnia pracowników wielko-
powierzchniowym sklepom. W sto-
licy województwa łódzkiego ma 
obecnie 69 wolnych miejsc. Oferty 
dotyczą m.in. kasjerów oraz osób 
do obsługi lady mięsnej za 18,3 zł 
na godzinę.

Pracę w sektorze budowlanym 
oferuje m.in. Budomal. Wolne tu są 
32 miejsca, a potrzebni są budow-
lańcy różnych szczebli – od stażysty 
w dziale przygotowań produkcji po 
pomocników (pensja od 2800 zł) do 
inżyniera budowy (3500-4000 zł).+

Tu maleje 
bezrobocie

• W Łódzkiem jest co najmniej 
osiem powiatów, które mogą 
pochwalić się niższym  
bezrobociem niż przed 
początkiem pandemii.

• Najlepsze informacje płyną 
z Łęczycy i okolic. W powiecie 
łęczyckim w lutym 2020 r. w PUP-ie 
zarejestrowanych było 1457 osób. 
Teraz jest 1320, o 9,4 proc. mniej.

• W powiecie wieluńskim tuż 
przed pandemią było 2008 osób 
bezrobotnych. Na koniec czerwca 
tego roku jest ich 1844, co daje 
spadek o 8,1 proc.

• Na koniec ub. miesiąca 
w kutnowskim Powiatowym 
Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 3206 osób – o 7,8 proc. mniej 
niż w lutym 2020 r.

• Lepsza sytuacja na lokalnym rynku 
pracy niż przed epidemią jest także 
w powiatach: sieradzkim (2726 
osób bezrobotnych na koniec ub. 
miesiąca, spadek w porównaniu 
z lutym 2020 r. o 7,3 proc.), 
pajęczańskim (1488 osób, spadek 
o 6 proc.), radomszczańskim (2453 
osoby, spadek o 5,3 proc.), łaskim 
(1303 osoby, spadek o 3,2 proc.), 
łowickim (1630 osób, spadek 
o 2 proc.), poddębickim (1123 
osoby, spadek o 1,8 proc.) oraz 
zduńskowolskim (1724 osoby, 
spadek o 0,4 proc.). 

Na sytuację  
na polskim rynku pracy 

korzystnie wpłynęło 
luzowanie obostrzeń. 

Pracodawcy  
z mniejszą rezerwą 

spoglądają na tworzenie 
nowych miejsc pracy, 
widać też ożywienie 

w płacach.  
Te zmiany widoczne są 
najbardziej w sektorze 

usług 

MONIKA HRYNISZYN
 dyrektor personalna i członek zarządu 

Randstad Polska

• Co piąty pracodawca (21 proc.) w badaniu Randstad i GFK Polonia planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom w drugiej połowie 2021 r.  FOT. SHUTTERSTOCK
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Raport ELA

Co studiować,  
by szybko znaleźć pracę 
i dużo zarabiać
Informatyka 
i długo nic. Ten 
kierunek zdecydo-
wanie wygrywa pod 
względem zarobków 
czy czasu czekania 
na etat.

ALEKSANDRA PUCUŁEK

ELA to system monitorowania Eko-
nomicznych Losów Absolwentów. 
Raport przygotowany przez Ośro-
dek Przetwarzania Informacji – Pań-
stwowy Instytut Badawczy na zle-
cenie Ministerstwa Edukacji przed-
stawia m.in.: ile zarabiają absol-
wenci poszczególnych kierunków, 
ile czekają na etat i czy są zagroże-
ni bezrobociem. Wykorzystywane 
do tego są dane z ZUS-u i POL-onu, 
czyli systemu informacji o szkolnic-
twie wyższym.

Jak wypadły uczelnie 
w Łodzi?
Spośród kierunków prowadzonych 
przez łódzkie uczelnie pod wzglę-
dem wynagrodzenia najlepiej w ra-
porcie ELA wypadają absolwenci nie-
stacjonarnej informatyki na Uniwer-
sytecie Łódzkim i Politechnice Łódz-
kiej – ponad 8,5 tys. brutto. W pierw-
szej dziesiątce znalazło się też: pielę-
gniarstwo prowadzone przez Wyższą 
Szkołę Gospodarki Krajowej w Kut-
nie (średnie wynagrodzenie to 7,2 tys. 
zł), automatyka i robotyka Politechni-
ki Łódzkiej (6,8 tys.) i inżynieria śro-
dowiska również PŁ (6,7 tys.). Wszyst-
kie te kierunki są w trybie niestacjo-
narnym.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kie-
runki stacjonarne, to na czele jest 
automatyka i robotyka PŁ, dalej in-
formatyka PŁ i UŁ, politologia na 
Akademii Ekonomiczno-Humani-
stycznej, a także Economics and In-
ternational Business UŁ.

Ósme miejsce zajmuje pielę-
gniarstwo ze średnimi zarobkami 
5,3 tys. po Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi. Niewiele mniej, bo 
5,1 tys. zarabiają położne po łódz-
kim UMED-zie.

Na etat nie muszą czekać tak-
że m.in osoby po mechanice i bu-
dowie maszyn, automatyce i robo-
tyce, systemach sterowania inteli-
gentnymi budynkami na PŁ, a tak-
że analityce biznesu na UŁ.

Najdłużej na etat czekają z kolei 
– biorąc pod uwagę studia jednoli-
te i drugiego stopnia – absolwenci 
technik dentystycznych na Uniwer-
sytecie Medycznym w Łodzi (pra-

wie sześć miesięcy) oraz inżynierii 
biomedycznej na PŁ (ponad czte-
ry miesiące).

Główne wnioski z raportu?
Pandemia utrudniła absolwentom 
wejście na rynek pracy. Odczuli to 
przede wszystkim absolwenci stu-
diów pierwszego stopnia z 2019 r., 
którzy przez pandemię zarabiali 
mniej niż ich koledzy w tym samym 
czasie rok temu. Od maja 2020 r. 
wzrósł też wskaźnik bezrobocia 
wśród tych osób.

W lepszej sytuacji byli absolwen-
ci studiów jednolitych, którzy jesie-
nią wręcz szybciej znaleźli pracę 
niż w analogicznym czasie w ubie-
głych latach.

„To za sprawą lekarzy, którzy za-
raz po uzyskaniu dyplomu zostali 
skierowani do pracy przy zwalcza-
niu epidemii” – wyjaśnia dr hab. Mi-
kołaj Jasiński, ekspert OPI PIB. Ta 
grupa lepiej też zarabiała, a to z kolei 
w związku z dodatkiem covidowym.

Ponad 12 tys.  
po zarządzaniu
W raporcie widać od razu, że naj-
lepiej na rynku pracy radzą sobie 
osoby po informatyce. Są jednak 
różnice pomiędzy absolwentami 
tych kierunków.

„Studia na uczelniach technicz-
nych dają większą szansę na wyż-
sze wynagrodzenie niż studia, któ-
re nie kończą się uzyskaniem ty-
tułu magistra inżyniera” – tłuma-
czą eksperci w raporcie. Liczy się 
też doświadczenie – kto pracował 

w trakcie studiów, jest mniej zagro-
żony bezrobociem. I dotyczy to nie 
tylko informatyki.

A jak wyglądają rankingi po-
szczególnych kierunków? Biorąc 
pod uwagę wynagrodzenie (brutto), 
króluje informatyka, która w pierw-
szej dziesiątce kierunków z najwięk-
szymi zarobkami zajmuje aż osiem 
pozycji. Od prawie 12 tys. do 9,6 tys. 
– na takie zarobki mogą liczyć in-
formatycy po UJ, AGH, Politech-
nice Gdańskiej, Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych 
czy Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie.

Pierwsze miejsce w tabeli kie-
runków z najwyższym wynagro-
dzeniem zajmuje jednak zarządza-
nie na Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych. Osoby tuż 
po tych studiach według raportu za-
rabiają ponad 12 tys. zł.

Podobnie wygląda zestawienie, 
które bierze pod uwagę wynagro-
dzenie absolwentów w pierwszym 
roku po dyplomie w stosunku do 
średnich zarobków w miejscu za-
mieszkania. Mowa tu jednak ca-
ły czas o kierunkach niestacjonar-
nych. Absolwenci takich studiów 
pracują często już w trakcie nauki, 
mają więc większe doświadczenie, 
a w związku z tym większe zarobki.

Etat także dla humanistów
Jeśli chodzi o tryb stacjonarny, to 
na pierwszym miejscu pod wzglę-
dem zarobków jest mikroelektroni-
ka w technice i medycynie na AGH 
z wynagrodzeniem 10,7 tys. zł. Na 

kolejnych pozycjach jest informaty-
ka w Warszawie, Krakowie czy we 
Wrocławiu. Dobrze zarabiają także 
absolwenci automatyki i robotyki 
po UW, elektroniki i telekomunika-
cji po AGH czy filologii koreańskiej 
po Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (ponad 8 tys.). 
Od razu po studiach etat dostają oso-
by po historii, informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwie oraz filologii 
polskiej na UW, a także po biofizy-
ce, optometrii czy gospodarce prze-
strzennej na UAM. Wszystko to są 
także studia niestacjonarne.

Spośród kierunków stacjonar-
nych najwyżej są m.in. fizyka na 
UJ, inżynieria nanostruktur na UW 
czy pielęgniarstwo na Uniwersyte-
cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie. W czołówce są też kierun-
ki humanistyczne, np. europeisty-
ka na Uniwersytecie Wrocławskim 
czy edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych na Uniwersyte-
cie Śląskim w Katowicach.

Najdłużej na etat musieli cze-
kać – biorąc pod uwagę studia jed-
nolite i drugiego stopnia – absol-
wenci niestacjonarnej weterynarii 
po Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie (osiem 
miesięcy), kulturoznawstwa i wie-
dzy o mediach UP z Krakowa (po-
nad siedem miesięcy) oraz politolo-
gii na Uniwersytecie Rzeszowskim 
(siedem miesięcy).

Na dole tabeli są też kierunki ar-
tystyczne, ale one rządzą się swoimi 
prawami i etat jest mało popularną 
formą zatrudnienia w tej dziedzinie.+

Spośród kierunków 
prowadzonych przez 

łódzkie uczelnie 
pod względem 

wynagrodzenia 
najlepiej w raporcie ELA 

wypadają absolwenci 
niestacjonarnej 
informatyki na 

Uniwersytecie Łódzkim 
i Politechnice Łódzkiej – 

ponad 8,5 tys. brutto. 

W pierwszej 
dziesiątce znalazło 

się też: pielęgniarstwo 
prowadzone przez 

Wyższą Szkołę 
Gospodarki Krajowej 

w Kutnie (średnie 
wynagrodzenie to 7,2 

tys. zł), automatyka 
i robotyka Politechniki 

Łódzkiej (6,8 tys.) 
i inżynieria środowiska 

również PŁ (6,7 tys.)

• Absolwenci informatyki mogą liczyć na najlepsze płace FOT. SHUTTERSTOCK
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Edukator zdrowotny w zakresie 

cukrzycy, otyłości i ich powikłań 
studia hybrydowe, 2 semestry

Skuteczna i zwinna organizacja 

– specjalistyczne studia MBA 
studia hybrydowe, 2 semestry

Telemedycyna i teleopieka 

– prawne aspekty 
studia 100% on-line, 2 semestry

Elementy metodologii badań 

empirycznych w medycynie 

i zastosowania statystyki 

w badaniach biomedycznych 
2 semestry

Psychoterapia ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów 

klinicznych 
8 semestrów

STUDIA PODYPLOMOWE 

DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ 

– QUALIFIED PERSON 
studia 100% on-line, 2 semestry

Farmacja Medyczna 
studia hybrydowe, 2 semestry

Kosmetologia

– Współczesne podejście 

oraz praktyka wsparta wiedzą 
2 semestry

Rekrutacja trwa kwiecień-sierpień 2021
Więcej informacji na: https://okp.umed.pl/aktualnosci/

Strona rekrutacji on-line: https://studiapodyplomowe.umed.pl/

ZAPRASZAMY do rekrutacji w naszej jednostce.
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STUDIUJ Z PASJĄ. 
POLITECHNIKA 
ŁÓDZKA

KAJETAN DUSZYŃSKI

DOKTORANT W INTERDYSCYPLINARNEJ 
 SZKOLE DOKTORSKIEJ  
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

REPREZENTANT POLSKI
NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
W TOKIO

www.rekrutacja.p.lodz.pl
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ISZUKASZ PRACY?I

Rozpocznij karierę na

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!

Szukamy:

n  pracowników IT w tym techników serwisu i programistów

n  analityków procesów biznesowych

n  pracowników dziekanatów

n  pracowników laboratoriów

Praca w naszej firmie to:

l  zatrudnienie w drodze umowy o pracę!

l  bogaty pakiet benefitów!

l  dofinansowanie kształcenia!

l   stabilna praca u jednego 

z największych pracodawców w Łodzi!

Dołącz do nas!

 kariera.umed.pl
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Zatrudnienie

Popularny market  
zatrudni nawet 200 pracowników
Leroy Merlin, popularny sklep 
budowlany, otworzy swoją ko-
lejną siedzibę w Łodzi. Zajmie 
nieruchomość po zamkniętym 
niedawno Tesco na Bałutach. 
Zapowiada też 200 nowych 
miejsc pracy.

Hipermarket Tesco przy ul. Poje-
zierskiej na Bałutach zamknięto 
z końcem zeszłego roku.

To w związku z decyzją o wyco-
faniu się sieci z rynku w Polsce. Bry-
tyjski koncern, do którego należy Te-
sco, sprzedał większość sklepów wła-
ścicielowi marketów Netto. Transak-
cja nie objęła np. Tesco przy Pojezier-
skiej w Łodzi. W miejscu hipermar-
ketu, który zajmował ponad 1,3 tys. m 
kw., będzie jednak popularny sklep 
budowlany z akcesoriami do domu 

i ogrodu. Pod koniec lutego zakup 
nieruchomości potwierdził bowiem 
Leroy Merlin Polska.

Nowy sklep Leroy Merlin
„Będzie usytuowany w obrębie ulic 
Pojezierskiej, Włókniarzy i św. Te-
resy będzie sklepem innym niż do-
tychczas znane dwa obiekty Leroy 
Merlin usytuowane w galeriach 
Łódź Manufaktura i Port Łódź” – 
czytamy w oświadczeniu firmy. Ta 
zapowiada, że w nowo powstają-
cym sklepie dzięki dużej powierzch-
ni będzie można kupić narzędzia 
i akcesoria potrzebne na każdym 
etapie budowy domu: od projektu 
aż po montaż.

„Nie bez znaczenia jest również 
bezpośrednie sąsiedztwo obiektów 
handlowo-usługowych takich ma-

rek jak Agata Meble, Media Expert 
oraz Jysk.

Dzięki temu w Łodzi powstanie 
pierwsze prawdziwe centrum han-
dlowe umożliwiające kompleksowe 
zaspokojenie potrzeb związanych 
z budową i wyposażeniem domu” 
– podaje Leroy Merlin.

Praca w Łodzi dla 200 osób
Obok sklepu dla klientów będzie 
parking na blisko 1 tys. miejsc, 
w tym miejsca dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, ale 
nowy sklep Leroy Merlin to rów-
nież ok. 200 nowych miejsc pracy.

Firma zapowiada, że będzie po-
szukiwać osób zarówno do pra-
cy bezpośrednio w sklepie, jak 
i u partnerów świadczących róż-
nego rodzaju usługi na rzecz mar-

ketu. O rozpoczęciu rekrutacji ma 
poinformować na swojej stronie in-
ternetowej.

Jak podaje Leroy Merlin, to 
czwarty sklep Tesco w kraju, któ-
ry został przez nich przejęty. Oprócz 
Łodzi podobna sytuacja była w Go-
rzowie Wielkopolskim, Gdyni oraz 
w Bydgoszczy.

W Łodzi to nie pierwsze za-
mknięte Tesco. Wcześniej, bo z koń-
cem października ubiegłego roku, 
ostatecznie zlikwidowano hiper-
market przy ul. Widzewskiej. Nie-
długo po tym pojawiły się informa-
cje, że nieruchomość kupił dewelo-
per Echo Investment. Zamierza po-
stawić tam wielofunkcyjną zabudo-
wę. Oprócz biur mają tam być tak-
że mieszkania.+
Aleksandra Pucułek

Praca w Łodzi dla 1,7 tys. osób

W mieście  
ma zainwestować  
12 nowych firm
– Wkrótce w mieście pojawi się 12 no-
wych inwestorów – zapowiadają przed-
stawiciele UMŁ. Pierwszym z nich jest 
firma Godel Technologies.

Joanna Żarnoch-Chudzińska

– Pracujemy nad pozyskaniem dla 
naszego miasta kilkudziesięciu 
nowych inwestycji – mówi Adam 
Brzostowski, dyrektor Biura Roz-
woju Gospodarczego i Współpra-
cy Międzynarodowej. I zapowia-
da, że wkrótce w Łodzi przybędzie 
12 nowych inwestorów.

To firmy z branży informatycznej, 
SSC, ale także gracze na rynku pro-
dukcyjnym. – Nie ulega wątpliwości, 
że w dobie pandemii, gdy 400 euro-

pejskich miast rywalizuje o każde 
nowe miejsce pracy, o każdego in-
westora, jest to dobra wiadomość – 
dodaje Adam Brzostowski. I dodaje, 
że dzięki nowym inwestorom będzie 
praca w Łodzi nawet dla 1,7 tys. osób.

– Pierwszą z takich firm jest Go-
del Technologies. Firma planuje za-
trudnić w Łodzi nawet 100 osób – 
mówi Aleksandra Cebelińska, kie-
rownik Oddziału Rozwoju i Relacji 
z Inwestorami Biura Rozwoju Go-
spodarczego i Współpracy Między-
narodowej.

Godel Technologies to między-
narodowa firma specjalizująca się 
w dostarczaniu kluczowych rozwią-
zań oprogramowania opartego na 
metodologii Agile dla Firm z Wiel-
kiej Brytanii. Założona w 2002 ro-
ku, współpracuje z prestiżowymi 
brytyjskimi markami, aby pomóc 
im w realizacji własnych planów 
technologicznych. Dziś zatrudnia 
1,4 tys. osób.

Łódzka siedziba Godel Techno-
logies mieści się przy ul. Gdańskiej 
130 w Starej Drukarni. +

• Firma zatrudni specjalistów z zakresu dostarczania kluczowych rozwiązań programistycznych    
FOT. SHUTTERSTOCK

W miejscu 
hipermarketu,  

który zajmował  
ponad 1,3 tys. m kw., 

będzie jednak  
popularny sklep 

budowlany 
z akcesoriami do 

domu i ogrodu. Pod 
koniec lutego zakup 

nieruchomości 
potwierdził bowiem 
Leroy Merlin Polska

Praca w IT

100
OSÓB 

• Tyle chce w Łodzi zatrudnić 
Godel Technologis
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Dla kogo praca w Łodzi i regionie?

W wykazie najbardziej 
potrzebnych zawodów 
nowości
Cukiernik, automatyk i nowości, czyli 
technik robotyk i stylista. To tylko nielicz-
ne z zawodów, na które według prognozy 
Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie naj-
większe zapotrzebowanie w najbliższych 
latach w woj. łódzkim.

Aleksandra Pucułek

Ministerstwo Edukacji i Nauki po 
raz trzeci przygotowało taki wy-
kaz. Ma on wskazać, jakie kierun-
ki powinny rozwijać szkoły branżo-
we, jakie nowe klasy trzeba otwo-
rzyć w kolejnym roku szkolnym, 
a o czym, przynajmniej na razie, 
można zapomnieć.

MEN bierze pod uwagę rynek 
krajowy i wojewódzki. W zestawie-
niu ujęte są zawody, na które będzie 
prawdopodobnie istotne i umiar-
kowane zapotrzebowanie w cią-
gu najbliższych pięciu lat. Zesta-
wienie tworzone jest na podstawie 
danych z Instytutu Badań Eduka-
cyjnych, Głównego Urzędu Staty-
stycznego, ZUS-u i Systemu Infor-
macji Oświatowej.

Jakie zawody będą 
najbardziej potrzebne?
Automatyk, dekarz, technik budowy 
dróg, technik programista, technik 
robotyk, elektromechanik – to tylko 
część zawodów, które według eks-
pertów będą najbardziej pożądane 
na rynku pracy w kraju w najbliż-
szym czasie. Lista krajowa zawie-
ra 28 pozycji.

W woj. łódzkim wykaz jest do-
syć podobny. Oprócz automatyków 
i dekarzy potrzeba też: cukierni-
ków, elektryków, kierowców me-
chaników, techników logistyków 
czy monterów nawierzchni kolejo-
wej. Ten ostatni zawód, jak tłuma-
czy ministerstwo, dodano w związ-
ku z budową Centralnego Portu 
Komunikacyjnego i planami rzą-
du w zakresie rozwoju sieci kole-
jowej w Polsce.

Z roku na rok coraz bardziej 
w regionie łódzkim potrzeba też 
techników energetyków. Veolia, jed-
no z największych przedsiębiorstw 
energetycznych w Polsce, podczas 
akcji „Zawodowcy”, mającej zachę-
cić młodzież do wybierania tego 
zawodu, wyliczała, że w ciągu naj-
bliższych kilku lat firmę z powodu 
przejścia na emeryturę może opu-
ścić ok. 300 osób, potrzeby nowej 
kadry są więc ogromne.

W zestawieniu zawodów, na któ-
re będzie największe zapotrzebo-
wanie w woj. łódzkim, znalazły się 
też nowe, które dopiero co wpro-
wadzono do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego.

To np. technik stylista, który jest 
odpowiedzią na braki kadry w bran-
ży przemysłu mody. Technicy styli-
ści będą kształcić się w technikach 
oraz branżowej szkole drugiego 
stopnia, na „podbudowie” zawo-
du krawiec.

Nowością jest też technik robo-
tyk, takie klasy mają pojawić się 
w technikach.

„Zmiany technologiczne powo-
dują zasadność, a nawet koniecz-
ność wprowadzenia tego zawodu” 
– argumentuje MEN. Apelowali o to 
liczni pracodawcy w związku z in-
formatyzacją, automatyzacją i ro-
botyzacją procesów produkcyjnych.

Praca w Łodzi  
także dla...
W regionie łódzkim wciąż potrze-
ba też opiekunów osób starszych 
i opiekunów w domu pomocy spo-
łecznej. Nasze województwo jest 
jednym z najszybciej starzejących 
się społeczeństw w Polsce.

Wśród zawodów, dla których 
prognozowane jest istotne zapotrze-
bowanie, znalazły się jeszcze: me-

chatronik, murarz-tynkarz, opera-
torzy maszyn, stolarz, ślusarz, tech-
nik analityk, technik budownictwa, 
ale też technik reklamy i technik 
włókiennik. W sumie w wykazie 
jest 76 zawodów.

Umiarkowane zapotrzebowanie 
będzie z kolei na m.in. asystentów 
kierowników produkcji filmowej 
i telewizyjnej, florystów, fotogra-
fów, kelnerów, ogrodników, prze-
twórców mięsa, protetyków słuchu 
czy techników hotelarstwa.

A jakie zawody są potrzebne 
w innych regionach Polski? W Ma-
łopolsce oprócz standardowych 
automatyków czy techników bu-
downictwa potrzeba też takich za-
wodów jak cieśla, kucharz i pie-
karz.

W sąsiadującym woj. mazo-
wieckim wciąż potrzeba opieku-
nów medycznych (w regionie łódz-
kim jest już umiarkowane zapo-
trzebowanie na ten zawód), tech-
ników elektroradiologów czy tech-
ników usług pocztowych i finan-
sowych. Woj. dolnośląskie w od-
różnieniu od Łódzkiego poszu-
kuje m.in. górników eksploatacji 
podziemnej i techników farmaceu-
tycznych. Wielkopolska potrzebu-
je z kolei tapicerów, techników po-
żarnictwa czy techników techno-
logii drewna.+

Jakie zawody będą 
najbardziej potrzebne? 

Automatyk, dekarz, 
technik budowy dróg, 
technik programista, 

technik robotyk, 
elektromechanik  

– to tylko część 
zawodów, które 

według ekspertów będą 
najbardziej pożądane 

na rynku pracy w kraju 
w najbliższym czasie. 

Lista krajowa zawiera 
28 pozycji. 

• Automatyk to jeden z zawodów, który według ekspertów będzie najbardziej pożądanym na rynku pracy w najbliższym czasie FOT. SHUTTERSTOCK
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Ranking „Perspektyw” 2021

Najlepsze licea i technika  
w Łodzi i województwie
Trzecim najlepszym techni-
kum w Polsce według rankingu 
„Perspektyw” 2021 zostało 
Technikum Nowoczesnych 
Technologii w Kleszczowie. 
W zestawieniu najlepszych 
liceów w Polsce najwyżej z woj. 
łódzkiego znalazło się Liceum 
Politechniki Łódzkiej.

Ranking Liceów i Techników „Per-
spektywy” 2021 został przygotowa-
ny po raz 24.

W wypadku liceów brano pod 
uwagę sukcesy szkoły w olimpia-
dach (także tych międzynarodo-
wych) i wyniki matury, zarówno 
z przedmiotów obowiązkowych, 
jak i dodatkowych. Technika mia-
ły jeszcze jedno kryterium, czyli 
wyniki uczniów z egzaminu za-
wodowego.

W zestawieniu umieszczono ty-
siąc liceów i 500 techników w Pol-

sce. Ranking „Perspektyw” jest jed-
nym z najbardziej popularnych ze-
stawień, na które zwracają uwagę 
ósmoklasiści przy wyborcze szkół 
średnich

Najlepsze licea według 
rankingu „Perspektyw”
Po raz pierwszy fundacja eduka-
cyjna Perspektywy ze względu na 
pandemię zorganizowała galę on-
line, podczas której podano zwy-
cięskie szkoły.

Najlepsze licea i technika z woj. 
łódzkiego ogłosił rektor Politechni-
ki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik. 
– Jest mi niezmiernie miło, że naj-
lepszym liceum w woj. łódzkim jest 
Liceum Politechniki Łódzkiej – po-
informował rektor PŁ.

Liceum Politechniki Łódzkiej od 
lat ma bardzo wysokie notowania 
w rankingu fundacji „Perspektywy”. 
Rok temu również zajęło najwyższe 

miejsce na podium, jeśli chodzi o li-
cea w woj. łódzkim.

W 2021 roku liceum PŁ awanso-
wało także w rankingu ogólnopol-
skim. Zajęło 15. miejsce. Rok temu 
było 18., więc przeskoczyło aż o trzy 
oczka w ciągu roku.

W złotej setce najlepszych li-
ceów w Polsce według „Perspek-
tyw” nieco niżej, bo na 20. miej-
scu, jest I LO im. Mikołaja Koper-
nika. Szkoła ta awansowała w po-
równaniu z poprzednim rokiem 
o jedno oczko.

Z kolei 52. miejsce należy do Pu-
blicznego LO Uniwersytetu Łódz-
kiego im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. To awans z 71. 
miejsca.

56. pozycja w rankingu „Perspek-
tyw” 2021 najlepszych liceów to XXI 
LO im. Bolesława Prusa (rok temu 
było 80.). W tzw. złotej setce zna-
lazło się także XII LO im. Stanisła-

wa Wyspiańskiego z Łodzi (84. po-
zycja).

Najlepszym liceum w Polsce we-
dług rankingu „Perspektyw” zosta-
ło XIV LO im. Stanisława Staszica 
w Warszawie.

Najlepszym technikum w regio-
nie łódzkim po raz kolejny zostało 
Technikum Nowoczesnych Techno-
logii im. Jana Pawła II w Kleszczo-
wie. To także jedna z najlepszych 
szkół w Polsce. Technikum konse-
kwentnie pnie się w zestawieniu 
od kilku lat. Cztery lata temu by-
ło siódme, potem piąte, następnie 
dwukrotnie zajmowało miejsce tuż 
przed podium.

To nie wszystko, bo szkoła ta za-
jęła także drugie miejsce w ogólno-
polskim zestawieniu maturalnym, 
w którym brane są pod uwagę tyl-
ko wyniki uczniów z egzaminu doj-
rzałości. +
Aleksandra Pucułek

Praca w Łodzi przyciąga obcokrajowców

Rekordowe zatrudnienie 
Ukraińców
Już ponad 42 tys. 
osób z Ukrainy zna-
lazło zatrudnienie 
w naszym regionie.

Jerzy Walczyk

Na łódzkim rynku pracy rozpoczął 
się prawdziwy boom, szczególnie je-
śli chodzi o pracowników z Ukra-
iny. Według łódzkiego oddziału ZU-
S-u w marcu w naszym regionie za-
rejestrowano aż 42,5 tys. pracowni-
ków z Ukrainy.

– To rekord, jeśli chodzi o liczbę 
osób z Ukrainy – przyznaje Moni-
ka Kiełczyńska, rzeczniczka łódz-
kiego ZUS-u.

Praca w Łodzi dla 24 tys. 
Ukraińców
Rzeczniczka przypomina, że na 
koniec 2019 roku do ubezpieczeń 
w ZUS-ie zgłoszonych było 35 tys. 
obywateli Ukrainy, ale rok póź-
niej liczba pracujących obywateli 
Ukrainy zmalała na koniec czerw-
ca do 31,4 tys. – Obecnie mamy 
zdecydowany rekord, jeśli cho-
dzi o liczbę osób tej narodowości 
zgłoszonych do ubezpieczeń, bo 
jest ich już prawie 42,5 tys. Nie-
wątpliwie ma to związek z otwo-
rzeniem granic – przyznaje Moni-
ka Kiełczyńska.

Gdzie jest  
praca w Łodzi?
Ogłoszone dane dobrze wróżą go-
spodarce w naszym regionie, któ-
ra w ostatnich miesiącach przeży-
wała kryzys z uwagi na epidemię 
koronawirusa. Zluzowanie obo-
strzeń sanitarnych uwidoczniło, 
że mały biznes, szczególnie jeśli 
chodzi o gastronomię, usługi, ho-
telarstwo, zaczyna odczuwać nie-
dobór pracowników. Dlatego wła-
ściciele biznesów bardzo chętnie 
dają pracę Ukraińcom – w Łodzi 
zatrudnienie ma już 24 tys. osób. 
Najwięcej – na budowach, ale tak-
że w małych sklepach, punktach 

usługowych, firmach sprzątają-
cych, kwiaciarniach.

Wśród lokalnych ubezpieczo-
nych pochodzących z Ukrainy aż 
202 prowadzi własną działalność 
gospodarczą. – To bardzo korzyst-
ny sygnał – przyznaje Jarosław Ja-
necki, ekonomista. – Liczba pra-
cowników z Ukrainy może być na-
wet dwukrotnie wyższa.

Należy pamiętać, że nie każdy le-
galnie pracujący w Polsce cudzozie-
miec musi opłacać składki na ubez-
pieczenia społeczne w ZUS. Niektó-
rzy z nich pracują na umowach nie-
oskładkowanych lub ubezpieczają 
się w KRUS-ie.

Pracownicy 100 
narodowości
Według rzeczniczki ZUS-u w wo-
jewództwie łódzkim w marcu za-
trudnionych było łącznie 53,4 tys. 
obcokrajowców. Po Ukraińcach 
drugą najliczniejszą grupą byli Bia-
łorusini (2207), a następnie Gru-
zini (1198).

W łódzkim regionie – według 
ZUS – pracują przedstawiciele 
100 narodowości. Kiełczyńska przy-
znaje, że do ZUS-u niedawno zgło-
szonych zostało sześcioro obywateli 
Wybrzeża Kości Słoniowej i 222 oso-
by z Bangladeszu. Pierwszą dziesiąt-
kę zamykają Turcy (278 osób), trzy-

dziestkę – Litwini (72), pięćdziesiąt-
kę – Belgowie (30), siedemdziesiąt-
kę – Estończycy (12), a na końcu li-
sty znajdują się pracownicy z Anglii, 
Chile, Gwatemali, Jemenu i Konga 
(po trzy osoby).

Generalnie coraz więcej osób 
przyjeżdża w poszukiwaniu pra-
cy do Polski. W marcu tego roku 
w ZUS-ie było zarejestrowanych 
766 tys. obcokrajowców, a w kwiet-
niu już 780,5 tys. Najwięcej z pra-
cowników obecnie w naszym kra-
ju jest z Ukrainy (564 tys.), Biało-
rusi (54,4 tys.) i Gruzji (14,3 tys.).+

• więcej na www.lodz.wyborcza.pl

Najlepsze technika 

• Wśród najlepszych 100 techników 
w Polsce, poza technikum w Klesz-
czowie, najwyżej z regionu łódz-
kiego oceniono Technikum nr 10 
im. J. Szczepanika w Łodzi. Szkoła 
ta zajęła 68. miejsce i awansowała 
z 88. pozycji w porównaniu z ze-
szłym rokiem.

• Na 76. miejscu jest technikum 
w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, na 
77. technikum w Zespole Szkół im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 
a na 94. Technikum im. W. Szym-
borskiej w Skierniewicach.

• Najlepszym w Polsce technikum 
według „Perspektyw” zostało 
Technikum Mechatroniczne nr 1 
w Warszawie.

• Obywatele Ukrainy są chętnie zatrudniani w drogownictwie  FOT. JAKUB ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA



19Gazeta Wyborcza
Sobota, 31 lipca 2021 Reklama

1 LOR
34112845.n



20 Gazeta Wyborcza
Sobota, 31 lipca 2021Reklama

LOR 1
34112096.n


