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Wstęp 
 
 
 
 Województwo mazowieckie od wielu lat znajduje się w czołówce regionów 

o najmniejszej skali bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Biorąc pod uwagę stopę 

bezrobocia rejestrowanego województwo to charakteryzuje się jednym z najniższych jego 

poziomów w kraju. Na koniec 2013 roku wynosiło ono 11,1%. Lepszą sytuację zauważyć 

można jedynie w województwie wielkopolskim, gdzie poziom wskaźnika osiągnął 9,6%. 

Zbliżony do województwa mazowieckiego poziom bezrobocia, choć nieco wyższy, 

zaobserwować można było tylko w dwóch województwach: śląskim i małopolskim. Odnieść 

zatem można wrażenie, że gospodarka wspomnianych regionów znajduje się w lepszej 

kondycji, a mieszkańcy tych województw stosunkowo najrzadziej zagrożeni są bezrobociem. 

Wniosek ten, jakkolwiek prawdziwy dla województwa jako całości, nie musi takowym 

pozostawać, gdy wziąć pod uwagę powiaty. Rynek pracy województwa mazowieckiego to 

rynek zróżnicowany. Na jednym biegunie znajduje się miasto stołeczne Warszawa, gdzie 

stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w kraju (4,8%). Drugim biegunem są powiaty 

charakteryzujące się względnie wysoką stopą bezrobocia. Najtrudniejszą sytuację obserwuje 

się w powiatach położonych peryferyjnie w stosunku do stolicy. Różnica pomiędzy najniższą 

i najwyższą stopą bezrobocia na Mazowszu wyniosła na koniec 2013 roku ponad 34 punkty 

procentowe. Statystyka województwa zaburzona jest poprzez wpływ sytuacji Warszawy, 

przez co można mylnie sądzić, że region ten radzi sobie z bezrobociem w miarę dobrze. 

Oczywiście Warszawa jest ośrodkiem wzrostu, który oddziałuje na pozostałe lokalne rynki 

pracy, jednak dzieje się tak najczęściej tylko w powiatach bezpośrednio sąsiadujących bądź 

blisko położonych.  

 Rynek pracy województwa jest więc znacznie bardziej złożonym tworem, 

a rozpatrywanie go przez pryzmat województwa sprawia, że tracimy z pola widzenia istotne 

jego elementy, zarówno w skali horyzontalnej, zróżnicowania pomiędzy powiatami, jak 

i w skali wertykalnej, rozpatrując terytorialnie poszczególne detale składające się na rynek 

pracy. Niniejszy raport stanowi próbę opisu terytorialnego zróżnicowania rynku pracy 

województwa mazowieckiego. W dalszej jego części zamieszczona została analiza 

zmierzająca do pomiaru sytuacji w poszczególnych powiatach poprzez zmienną syntetyczną, 
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skonstruowaną w oparciu o szereg zmiennych dostępnych w statystyce publicznej, 

a szczególnie w sprawozdawczości realizowanej przez PUP. W celu wykonania analizy 

utworzony został teoretyczny model, którego elementy składowe tworzą rynek pracy, a ich 

pomiar pozwala na wyciąganie jasnych wniosków. Wspomniany model zbudowany został 

w oparciu o zmienne ilościowe. Głównym kryterium doboru zmiennych była ich dostępność 

publiczna oraz jednoznaczność interpretacji kierunku ich wpływu na rynku pracy. Do grona 

elementów składowych modelu zaliczono zmienne, wskaźniki charakteryzujące następujące 

obszary: 

- potencjał gospodarczy powiatu, 

- bezrobocie, 

- przepływy na rynku pracy, 

- zatrudnienie, 

- wolne miejsca pracy, 

- efektywność działania publicznych służb zatrudnienia. 

 Z uwagi na to, że zmienne opisujące powyższe obszary mierzone są w różnych 

jednostkach, co utrudnia ich interpretację, postanowiono dokonać unitaryzacji zmiennych. 

Tak przekształcone zmienne posłużyły do budowy rankingu i klasyfikacji powiatów pod 

względem sytuacji na rynku pracy. Ranking i klasyfikacja powiatów przeprowadzony został 

dla poszczególnych obszarów składowych charakteryzujących lokalny rynek pracy oraz dla 

wszystkich zmiennych, dostarczając liczbowo wyrażonej zmiennej syntetycznej 

charakteryzującej sytuację danego powiatu. Na podstawie wyników przeprowadzonych 

analiz dokonać można wielu spostrzeżeń związanych z identyfikacją obszarów problemowych 

wymagających wsparcia na lokalnym rynku pracy poszczególnych powiatów. Skuteczna 

interwencja na rynku pracy zawsze związana jest z wyborem narzędzi, ale także obszarów, 

w których winna zostać przeprowadzona. Niniejszy raport stawia sobie za cel dostarczenie 

niezbędnej wiedzy do tego typu działań. 

Niniejsze opracowanie powstało na zamówienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie na potrzeby projektu „Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy III”. 

Zamieszczone w nim zostały wyniki analizy statystycznej w podziale na obszary 

charakteryzujące rynek pracy. Zaprezentowany i omówiony zostanie ranking powiatów, 

a także klasyfikacja powiatów Mazowsza. W zakończeniu raportu umieszczone zostały 
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wnioski i rekomendowane działania, których wykonanie prowadzić ma do poprawy sytuacji 

tam, gdzie okaże się to konieczne i niezbędne. 
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1. Metodologia budowy rankingu 
 
 
 

 

1.1 Opis metody 
 

 Przedmiotem analizy zaprezentowanej w niniejszym raporcie są powiaty 

województwa mazowieckiego. W skład regionu wchodzą 42 powiaty, z czego cztery 

posiadają status powiatu grodzkiego. W celu opracowania rankingu powiatów województwa 

należy dobrać do tego zadania odpowiednie narzędzia. Słowem użyć takiej metody, która 

przyniesie najbardziej pożądane rezultaty. W praktyce najczęściej stosowanymi metodami 

prowadzącymi do uporządkowania obiektów opisywanych przez wiele zmiennych są metody 

taksonomiczne. Obejmują one porządkowanie zbiorów obiektów, grupowanie w jednorodne 

podzbiory oraz wybór reprezentantów tych grup. Drugą metodą często stosowaną jest 

analiza czynnikowa, czyli przedstawienie wejściowego zbioru charakterystyk jako kombinacji 

liniowej nowych nieobserwowalnych struktur, w które łączą się analizowane dane1. 

 Analiza taksonomiczna jest oceną poziomu zróżnicowania obiektów, opisanych za 

pomocą zestawu cech statystycznych. Prowadzi do określenia skupisk tychże obiektów pod 

względem podobieństwa rozwoju, jak również do otrzymania jednorodnych klas obiektów ze 

względu na charakteryzujące je właściwości2. Tego rodzaju analizy poszerzają nasze 

informacje, wzbogacają wiedzę o rozpatrywanej kategorii obiektów. Dzięki tej metodzie 

można ocenić poziom udziału poszczególnego obiektu w tworzeniu zjawiska, a co ważne 

dokonać także graficznej wizualizacji problemu3. Z tego powodu metoda ta wydaje się 

najbardziej adekwatna do zrealizowania założonego celu analizy. 

1 Frątczak E., Gołata E., Klimanet T., Ptak-Chmielewska A., Pęczkowski M.: Wielowymiarowa analiza 
statystyczna. Teoria - przykłady zastosowań z systemem SAS. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
Warszawa, 2009. 

2 K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik, Metody ilościowe w R, Aplikacje ekonomiczne i finansowe. CeDeWu, 
Warszawa 2009. 

3 A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa 2006. 

Strona | 8  
 

                                                           



 Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu taksonomicznej metody porządkowania 

liniowego Hellwiga oraz nieliniowego z wykorzystaniem analizy skupień dokonanej metodą 

Warda. Porządkowanie liniowe stosujemy, gdy chcemy ustalić hierarchię obiektów, czyli 

uporządkować ich od obiektu stojącego najwyżej w tej hierarchii do obiektu znajdującego się 

w niej najniżej.  

Stworzenie rankingu jest sortowaniem wierszy macierzy, w skład której wchodzą 

zmienne X, według pewnej reguły. Pewne zmienne możemy określić jako „dobre” cechy 

obiektów, jeżeli związane z nimi wartości liczbowe są wysokie (np. liczba osób 

zatrudnionych), a inne „niedobre”, jeżeli ich wysokie wartości są niepożądane (np. stopa 

bezrobocia). Aby dokonać porównania cech, zastosować należy normowanie zmiennych. 

Chodzi tu o takie przekształcenie zmiennych diagnostycznych, by można je było ze sobą 

wiarygodnie porównywać. W ten sposób powstaje macierz zmiennych unormowanych4. 

Na podstawie tych unormowanych wartości wykonywana jest agregacja, czyli 

przeprowadza się obliczenie wartości zmiennej syntetycznej, inaczej agregatowej Q. Poprzez 

sortowanie wartości liczbowej wskaźnika syntetycznego Q powstaje ranking analizowanych 

obiektów. 

Tworzenie rankingu obiektów rozpocząć należy od podziału zbioru zmiennych 

diagnostycznych na trzy rozłączne rodzaje zmiennych, zwane stymulantami, destymulantami 

oraz nominantami. Stymulanta jest to zmienna diagnostyczna, której wzrost oznacza wzrost 

oceny, a jej spadek - obniżenie oceny. Destymulanta jest to zmienna diagnostyczna, której 

wzrost oznacza spadek oceny, a spadek wzrost oceny. Nominanta jest zmienną 

diagnostyczną, dla której istnieje określona najkorzystniejsza wartość oceny zwana wartością 

nominalną5. Aby przeprowadzić proces obliczenia wskaźnika syntetycznego konieczne jest 

sprowadzenie wszystkich zmiennych diagnostycznych do roli stymulant lub destymulant. 

Jedna z procedur analitycznych pozwalającej unormować zmienne jest metoda unitaryzacji 

zerowanej. Pozwala ona przekształcić wartości dowolnych zmiennych diagnostycznych w taki 

sposób, aby wartości po przekształceniu odzwierciedlały ocenę „pierwotnych” elementów 

4 P. Kowalik, Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych, [w:] Rola informatyki w naukach 
ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z.E. Zielińskiego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011, s. 240. 

5 Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom 
ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 1968, s.4. 

Strona | 9  
 

                                                           



macierzy zmiennych diagnostycznych X. Wartości zmiennych unormowanych tworzą macierz 

zmiennych Z. 

 W celu normalizacji zmiennych statystycznych w raporcie dokonano unitaryzacji 

zerowanej według poniższych wzorów6: 

1. Dla stymulant: 

 
2. Dla destymulant: 

   
3. Dla nominant: 

 
 

Gdzie: 

 
- maksimum j‐tej zmiennej diagnostycznej (kolumny macierzy X); 

 
- minimum j-tej zmiennej diagnostycznej (kolumny macierzy X). 

 

6 Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 282. 

Strona | 10  
 

                                                           



 Zmienna syntetyczna (wskaźnik syntetyczny) obliczony zostanie na podstawie 

następującego wzoru7: 

 
 

 Przy okazji budowy rankingu wyróżniono obiekty najlepsze, przeciętne oraz 

najgorsze, a więc dokonano ich klasyfikacji. W tym celu wykorzystano stałą U, a dopasowanie 

obiektów przeprowadzono zgodnie z regułą8: 

 
 

gdzie: 

1) obiekty najlepsze mieszczą się w przedziale: 

 
2) obiekty przeciętne mieszczą się w przedziale: 

 
3) obiekty najgorsze mieszczą się w przedziale: 

 
 

 

1.2. Etapy analizy 
 

 

 Procedura analityczna nakazuje dokonać wstępnych procedur przygotowania 

zmiennych oraz logicznej i matematycznej analizy zmiennych branych pod uwagę. Tego typu 

ustalenia zostały tutaj zrealizowane w pięciu etapach postępowania. Pierwszy związany był 

7 Ibidem, s.288. 

8 Ibidem, s. 289. 
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z arbitralnym wyborem zmiennych, ich doborem pod względem logicznym. Zastosowano 

następujące kryteria wyboru zmiennych diagnostycznych: 

- istotność z punktu widzenia analizy zjawiska, 

- jednoznaczność i precyzyjność ich zdefiniowania, 

- wyczerpanie zakresu zjawiska, 

- logiczność wzajemnych powiązań, 

- zachowanie proporcjonalności reprezentacji zjawisk cząstkowych, 

- mierzalność, 

- dostępność i kompletność ich udostępniania. 

 W drugim etapie postępowania dokonano analizy zmienności za pomocą 

współczynnika zmienności wyrażonego wzorem9: 

 
Zgodnie z przytoczonym wzorem obliczenie współczynnika polega na ilorazie 

odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej. Wynik operacji przemnożono przez 100 

otrzymując wartość wyrażoną w procentach. Jednocześnie przyjęto, że wyliczenie osiągające 

wartość dla zmiennej mniejszą niż 10% oznacza brak różnicowania analizowanych obiektów 

przez daną zmienną, wobec czego należy wyłączyć ją z dalszej analizy. W pozostałych 

przypadkach im wyższa wartość współczynnika, tym większe różnicowanie obiektów pod 

wpływem zmiennej. 

 W trzecim etapie dokonano normalizacji zmiennych omówioną wcześniej metodą 

unitaryzacji zerowanej. Dzięki temu otrzymano nowe zmiennie znormalizowane Z, 

posiadające walor porównywania ze sobą. 

 Czwarty etap analizy wiązał się z badaniem trafności empirycznej zmiennych 

znormalizowanych. Wykorzystując współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r Pearsona) 

utworzona została macierz korelacji. Wysokie skorelowanie zmiennych, wynoszące powyżej 

0,75 oznaczało, że dane zmienne należało wykluczyć z dalszych procedur. Decyzja taka 

zawsze musi jednak brać pod uwagę merytoryczne znaczenie zmiennej dla budowy 

syntetycznego wskaźnika.  

9 J. Wawrzynek: Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2007, s. 37 
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 Piąty etap analizy polegał na obliczeniu wskaźnika syntetycznego, jego rangowaniu 

oraz klasyfikacji obiektów (powiatów). Do klasyfikacji użyto także analizy skupień. Przy 

pomocy hierarchicznej analizy skupień oraz dendrogramu zobrazowano typowe zgrupowania 

analizowanych obiektów (powiatów). 

 
Rysunek 1. Schemat procedury analitycznej w ramach zastosowania metody unitaryzacji zerowanej MUZ. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Wstępne procedury 

 
 
 
 Zmienne, dla których dokonano kwerendy, poddano procedurom zmierzającym do 

wyeliminowania niepotrzebnych, trudnych w interpretacji i powielających informacje 

płynące z innych zmiennych. Poniżej zaprezentowano rezultaty przeprowadzonych procedur 

myślowych oraz empirycznych. Wykonanie ich zawsze prowadziło do podjęcia decyzji 

o włączeniu lub wyłączeniu danej zmiennej z dalszych prac nad rankingiem. 

 

 

2.1 Dobór zmiennych 
 
   
 
 Zmienne diagnostyczne zostały dobrane w oparciu o kryteria doboru zmiennych, 

które wymienione zostały w poprzednim paragrafie. Po dokonaniu przeglądu dostępnych 

danych publikowanych przez GUS, MPiPS, które dotyczyły rynku pracy, gospodarki, ludności 

oraz dokonania „wywskaźnikowania” niektórych zmiennych, tak aby posiadały walor 

porównawczy i zdolność interpretacyjną, do analizy wstępnie wybrano 24 zmienne 

zaprezentowane w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1. Wstępny wybór zmiennych diagnostycznych 
 

Symbol 
zmiennej Nazwa zmiennej 

Stymulanta 
/destymulanta 

/nominanta 

X1 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 
wg stanu na koniec 2013 r. S 

X2 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
w wieku produkcyjnym w 2013 r. S 

X3 Jednostki gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
w 2013 r. D 

X4 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym w 2013 r. S 

X5 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. [%] D 

X6 Zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w końcu 2013 r. 
w porównaniu do stanu z końca 2012 r. [%] D 

X7 Zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy w 2013 r. 
w porównaniu do 2012 r.  [%] S 
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X8 Liczba osób nowo zarejestrowanych na 1 ofertę pracy zgłoszoną do PUP 
w 2013 r. D 

X9 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 12 
miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) [% z ogółu] D 

X10 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku życia na 
koniec 2013 r. [% z ogółu] D 

X11 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status długotrwale 
bezrobotnych [% z ogółu] D 

X12 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia 
[% z ogółu] D 

X13 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie wychowujące co 
najmniej 1 dziecko do 18 roku życia [% z ogółu] D 

X14 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia 
zawodowego [% z ogółu] D 

X15 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych [% 
z ogółu] D 

X16 Wskaźnik płynności bezrobocia (iloraz osób wyrejestrowanych do liczby 
osób zarejestrowanych) w 2013 r. D 

X17 Średnioroczna stopa napływu do bezrobocia w 2013 r. [%] D 

X18 Odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu podjęcia 
pracy w 2013 r. [%] S 

X19 Odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu udziału 
w aktywnych programach rynku pracy w 2013 r. [%] N 

X20 

Efektywność realizacji programów przez PUP w 2013 r. (stopa 
proponowanego zatrudnienia) [liczba osób, które podjęły pracę - 
działalność w trakcie lub po zakończeniu udziału w programie do liczby 
osób, które zakończyły udział w programach] 

S 

X21 Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań) 
w 2013 r. N 

X22 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym w 2013 r. N 

X23 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej 
krajowej (Polska=100) w 2013 r. N 

X24 Pracujący na 1 tys. ludności w 2013 r. S 

 

Do stymulant zaliczono zmienne diagnostyczne: X1, X2, X4, X7, X16, X18, X20, X24. Za 

destymulanty uznano następujące zmienne: X3, X5, X6, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, Z15, 

X16, X17. Uznano, że dla sytuacji na rynku pracy im wyższa liczba podmiotów 

zarejestrowanych w bazie REGON oraz nowo powstałych w danym roku, a także osób 

fizycznych zakładających działalność gospodarczą, tym lepiej dla jego rozwoju. Za stymulantę 

uznano także odsetek oznaczający wzrost liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP 

w porównaniu rok do roku. Podobnie zakwalifikowano zmienną oznaczającą odsetek osób 

wykreślonych z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. Liczba pracujących to 
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także stymulanta rozwoju rynku pracy. Ostatnią stymulantą jest wskaźnik stopy 

proponowanego zatrudnienia, liczony jako procentowy stosunek liczby osób zatrudnionych 

po udziale w aktywnej formie proponowanej przez PUP (do trzech miesięcy po zakończeniu 

udziału) do liczby wszystkich osób, które uczestniczyły w tych formach. Im wyższa wartość 

wskaźnika, tym lepiej dla rynku pracy. Im wyższe wartości wspomnianych wskaźników, tym 

bardziej należy uznać sytuację w powiecie za lepszą. Zmienne te zachowują bowiem 

pozytywny kierunek wpływu. 

Za destymulantę uznano znikanie firm (jednostek gospodarczych) z bazy REGON, a także 

wskaźniki dotyczące bezrobocia, napływu do bezrobocia oraz odsetki osób znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jak młode osoby bezrobotne (poniżej 25 roku życia 

oraz absolwenci), długotrwale bezrobotne, bezrobotne osoby w wieku powyżej 50 roku 

życia, bezrobotne samotne matki, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji 

zawodowych. W przypadku tych zmiennych im wyższe wartości wskaźników, tym gorsza 

sytuacja na rynku pracy. 

Cztery spośród zaprezentowanych w powyższej tabeli zmiennych nie zostały 

zakwalifikowane ani do stymulant, ani do destymulant (X19, X21, X22, X23). Uznano, że 

kierunek ich wpływu jest niejednoznaczny oraz mogą wystąpić trudności z interpretacją 

owych wskaźników. Mowa tu o odsetku osób uczestniczących w aktywnych programach 

rynku pracy w odpływie z bezrobocia z powodu podjęcia pracy. Zmienna ta jest trudna 

w interpretacji, gdyż zależy w pewnej mierze od liczby osób kwalifikujących się do udziału 

w programach na danym terenie oraz od funduszy pozostających do dyspozycji PUP 

w powiecie. Trudno zatem byłoby jednoznacznie stwierdzić czy faktycznie wzrost wartości 

wskaźnika oznacza lepszą sytuację na rynku pracy. Podobnie sytuacja przedstawia się 

w przypadku zmiennych związanych z saldem migracji, obciążeniem demograficznym czy 

miesięcznym wynagrodzeniem. Trudność polegała tu między innymi na niejednoznacznym 

postrzeganiu tych wskaźników. Raz można je interpretować jako korzystne dla rynku pracy,  

innym razem – jako niekorzystne dla jego rozwoju. Ujemne saldo migracji może wskazywać 

na ustępowanie miejsca dla innych w danym powiecie. Drugim razem może świadczyć 

o zapaści lokalnego rynku pracy i negatywnym wpływie na lokalną koniunkturę gospodarczą. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego oraz przeciętne wynagrodzenie także mogą być 

niejednoznacznie interpretowane. W celu wyeliminowania tego typu problemów 
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postanowiono wyłączyć cztery wspomniane powyżej zmienne z dalszej analizy, a do dalszej 

analizy zakwalifikowano 20 zmiennych diagnostycznych. 

 

2.2 Definicje zmiennych 
 
 

2.2.1 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności10 

 

Monitorowaniem wskaźnika zajmuje się Główny Urząd Statystyczny, a jego pomiar 

odbywa się w rocznych interwałach. Wartości wskaźnika publikowane są na stronie 

internetowej Banku Danych Lokalnych11. 

Zgodnie z definicją podmiot gospodarki narodowej to osoba prawna, jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą. W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame 

z pojęciem jednostki prawnej. Samo posiadanie osobowości prawnej nie stanowi kryterium 

określenia podmiotu jako jednostki prawnej. 

Merytoryczne znaczenie wskaźnika polega na opisie cech analizowanych podmiotów, 

związanych z ich potencjałem gospodarczym. Potencjał gospodarczy to jeden 

z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej. Wysoki poziom rozwoju 

gospodarczego zazwyczaj stwarza warunki umożliwiające rozwój rynku pracy, zatrudnienia 

i spadek bezrobocia. Liczba istniejących podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców powiatu dostarcza informacji porównawczej dla analizowanych obiektów. Jest 

to statyczne ujęcie potencjału gospodarczego. 

 

 

 

 

10 Definicja wskaźnika znajduje się w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 591, z późn. zm.). Dane do analizy zaczerpnięte zostały z Banku Danych Lokalnych. 

11 Dane pochodzące z BDL pobierane były w każdym z wymienionych w raporcie przypadków ze strony 
internetowej BDL: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (stan na dzień: 01.10.2014 r.) 
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2.2.2 Nowo zarejestrowane podmioty i wykreślone jednostki z rejestru REGON na 10 tys. 
mieszkańców 

 

Zmienne monitorowane przez GUS. Rejestr REGON jest na bieżąco uaktualniany na 

podstawie wniosków zgłaszanych przez jednostki prawne. Aktualizacja odbywa się poprzez 

składane wnioski o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie podmiotu 

z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Obie zmienne opisują 

cechy związane z potencjałem gospodarczym powiatów. W porównaniu z poprzednim 

wskaźnikiem, w tym przypadku mamy do czynienia z ujęciem dynamicznym potencjału. 

Wartości wskaźników dostarczają informacji o zmianach w lokalnej gospodarce. Dla sytuacji 

na rynku pracy zmienną stymulującą jest zmienna nowo zarejestrowane podmioty 

gospodarcze. Zmienna dotycząca podmiotów wykreślonych w danym okresie świadczyć 

może o pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. 

 

2.2.3 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 
 

Zmienna monitorowana przez GUS. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

w rejestrze REGON jest to osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej i inna osoba fizyczna prowadząca działalność na 

własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualne 

gospodarstwo rolne. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest jednym 

z trzech typów jednostek prawnych wpisywanych do rejestru REGON. 

Jest to zmienna merytorycznie przynależna do obszaru potencjału gospodarczego. 

Ukazuje przedsiębiorczość mieszkańców powiatu. Wzrost wartości wskaźnika może być 

łączony z poprawą sytuacji na rynku pracy. 

 

2.2.4 Stopa bezrobocia rejestrowanego 
 

Zmienna monitorowana przez GUS. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyrażona jest 

w procentach. Stanowi stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne 
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w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (suma 

zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących, z pominięciem osób odbywających czynną 

służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność 

w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego). Zmienna ta merytorycznie 

związana jest z wyszczególnionym w analizie obszarem bezrobocia. To statyczny pomiar 

sytuacji na rynku pracy na danym terenie. Wzrost wartości wskaźnika informuje 

o pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. 

 

2.2.5 Zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w porównaniu do stanu z końca roku 
poprzedniego 
 

 Zmienna wyliczona na podstawie danych publikowanych przez GUS o liczbie osób 

bezrobotnych. Zmienna wyrażona jest w procentach. Zmienna ta pozwala uchwycić różnice 

w dynamice sytuacji bezrobocia w powiatach. 

 

2.2.6 Zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy w porównaniu do roku 
ubiegłego 
 

Zmienna wyliczona na podstawie danych monitorowanych przez GUS. Wyrażona jest 

w procentach. Obliczona na podstawie zmiennych dotyczących liczby ofert prac zgłoszonych 

do PUP w okresie sprawozdawczym. Zmienne te pozwalają uchwycić różnice w dynamice 

pojawiania się ofert pracy w powiatach. 

 

2.2.7 Liczba osób napływających na jedną ofertę pracy 
 
 

Zmienna wyliczona na podstawie zmiennych monitorowanych przez GUS. Merytorycznie 

związana z obszarem oferty pracy.  

Wskaźnik utworzony jako iloraz liczby nowo zrejestrowanych osób bezrobotnych 

w danym okresie i ofert pracy zgłoszonych do PUP w tym samym czasie. Oferty pracy to 

według nowej nomenklatury słownej wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 

To miejsca powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych bądź nowo utworzone, w stosunku do 
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których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 1) miejsca pracy w dniu 

sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć 

osoby chętne do podjęcia pracy, 3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, 

pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób. 

Im wyższa wartość wskaźnika, tym gorsza sytuacja na rynku racy. 

 

2.2.8 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 

Zmienne publikowane przez GUS i wyrażone w procentach w stosunku do ogółu osób 

bezrobotnych. W skład zmiennych wchodzą: 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwenci); 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku życia; 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status długotrwale bezrobotnych; 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia; 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 

18 roku życia; 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego; 

- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych. 

Powyższe zmienne dostarczają informacji o jakościowej stronie bezrobocia 

rejestrowanego. Szczegółowych definicji dostarcza poprzednia wersja ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela ustawy nie wprowadza już tak licznych 

kategorii określających szczególną sytuację.  

Co do znaczenia niektórych omawianych w tym paragrafie zmiennych, to uznać należy, że 

długotrwałe bezrobocie dużo mówi o lokalnym rynku pracy. Im większy jego poziom, tym 

trudniej jest osobom bezrobotnym znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. Uważa 

się, że im dłużej bezrobotni pozostają w rejestrze, tym bardziej zmniejszają się ich szanse na 

znalezienie pracy. Bezrobocie długotrwałe wywołuje pauperyzację jednostki, izolację 
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społeczną oraz wpływa na zmiany w psychice bezrobotnego12. Stąd zmienna ta traktowana 

jest jako kluczowa dla określenia obszaru bezrobocia. 

Uznać także należy, że bezrobotni posiadający doświadczenie pracy mają większe 

prawdopodobieństwo znalezienia ponownego zatrudnienia13. Z drugiej strony brak 

doświadczenia zawodowego, dotyczący także absolwentów, oznaczać może, że osoby te 

będą miały pewne trudności ze znalezieniem pierwszej pracy. 

 

2.2.9. Wskaźnik płynności bezrobocia 
 

 Wskaźnik monitorowany przez GUS. Oznacza on iloraz liczby bezrobotnych 

wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym do liczby bezrobotnych zarejestrowanych 

w tym samym okresie. Wskaźnik mniejszy od 1 informuje, że wyrejestrowano mniejszą liczbę 

bezrobotnych aniżeli zarejestrowano i stan bezrobocia zwiększył się. Wartość wskaźnika 

większa od 1 informuje o zmniejszaniu się stanu bezrobocia. 

 

2.2.10 Średnioroczna stopa napływu bezrobotnych 
 

Zmienna monitorowana przez GUS, wyrażona w procentach. Zmienna oznacza udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym do liczby cywilnej ludności 

aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników 

jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej 

i bezpieczeństwa publicznego, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. 

Zmienna merytorycznie związana z obszarem przepływów na rynku pracy. Im wyższa 

wartość zmiennej, tym gorsza sytuacja na rynku pracy. 

 

 

12 G. Węgrzy, Bezrobotni długotrwale – problem XXI wieku,  dostępny w Internecie: 
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/41/21.pdf (dostęp: 01.10.2014), s. 226. 

13 Potwierdzają to założenie badania BKL, według których pracodawcy głównie poszukują pracowników 
z doświadczeniem zawodowym. Patrz M. Kocór, A. Strzebońska, K. Keler, Kogo chcą zatrudniać pracodawcy? 
Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników, 
PARP, Warszawa 2012. 
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2.2.11 Odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy 
oraz udziału w aktywnych programach rynku pracy 
 

 Zmienna wyliczona na podstawie danych o strukturze bezrobocia gromadzonych 

przez GUS. Wskaźnik pokazuje, jaki procent osób wykreślonych z rejestru osób bezrobotnych 

został wyłączony z powodu podjęcia pracy lub rozpoczęcia uczestnictwa w aktywnych 

programach przeciwdziałania skutkom bezrobocia, takich jak staże, szkolenia, itp. 

 

2.2.12 Efektywność - stopa proponowanego zatrudnienia 
 

Zmienna wyrażona jako procent, monitorowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Dotyczy oceny efektywności realizowanych działań aktywizacyjnych przez 

powiatowe urzędy pracy.  

Efektywność zatrudnieniowa (stopa proponowanego zatrudnienia) to wskaźnik 

ponownego zatrudnienia, obliczony jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału 

w danym roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy znalazły 

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 tym samym roku zakończyły udział 

w danej formie aktywizacji. 

Prawidłowe adresowanie oznacza sprawną i efektywną działalność PUP. Stąd dla sytuacji 

na rynku pracy ważna jest także kwestia efektywnej działalności PUP. 

Zmienna związana z obszarem efektywność działań publicznych służb zatrudnienia. Im 

wyższa wartość wskaźnika, tym sprawniejsza działalność danego PUP, a co za tym idzie  

– lepsza sytuacja na rynku pracy. 

 

2.2.13 Saldo migracji (różnica między liczbą zameldowań i wymeldowań) 
 

 Zmienna monitorowana przez GUS. Informuje o przyroście lub ubytku mieszkańców 

w danym roku sprawozdawczym, to różnica między napływem i odpływem migracyjnym. 
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2.2.14 Średnie wynagrodzenie w stosunku do średniej krajowej 
 

Zmienna monitorowana przez GUS. Zmienna wyliczana jako procent. Obliczana jako 

odsetek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w powiecie, bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, w stosunku do średniej  odnotowanej w tym 

samym okresie dla kraju. Wielkość wynagrodzenia ma znaczenie dla rynku pracy. Zbyt niskie 

wynagrodzenie może nie posiadać funkcji stymulującej zatrudnienie. Zatem im niższy 

dysparytet takich dochodów, tym lepiej dla rynku pracy. Wysokie wynagrodzenie nie tylko 

pobudza osoby bierne zawodowo do wejścia na rynek pracy, ale także poprawia konsumpcję 

w powiecie, co także wtórnie wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Zmienna związana merytorycznie z potencjałem gospodarczym powiatu. Wysokość 

wynagrodzenia jest w dużym stopniu funkcją możliwości ekonomicznych pracodawców. 

 

2.2.15 Pracujący na 1000 mieszkańców 
 

Zmienna monitorowana przez GUS. Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących 

pracę przynoszącą im zarobek lub dochody. Przyjmuje się zasadę jednorazowego ujmowania 

osób w głównym miejscu pracy. 

Do pracujących zaliczono: 

a) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 

b) pracodawców i pracujących na własny rachunek, 

c) osoby wykonujące pracę nakładczą, 

d) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi 

przez agentów), 

e) członków spółdzielni produkcji rolniczej, 

f) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 

Zmienna związana z obszarem zatrudnienia. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza 

sytuacja na rynku pracy. Dobrym wskaźnikiem byłby wskaźnik aktywności ekonomicznej 

ludności. Jednak nie jest on zdezagregowany do poziomu powiatu. 
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2.3 Normalizacja zmiennych diagnostycznych (metoda unitaryzacji zerowanej) 
 

 

 Normalizacja zmiennych diagnostycznych, dokonana w oparciu o zaprezentowane 

w części metodologicznej wzory, przeobraziła zmienne w taki sposób, że ich wartości 

sprowadzone zostały do liczb mieszczących się w przedziale od 0 do 1, przy zachowaniu 

odległości pomiędzy obiektami obserwowanymi dla zmiennych przed przeobrażeniem. Nowe 

zmienne to zmienne znormalizowane Z. W tym momencie możliwa jest już całkowita ich 

porównywalność, ponieważ różne jednostki, w jakich dokonywany był pomiar zmiennych 

diagnostycznych X, uległy standaryzacji, ujednoliceniu (tabele z wartościami zmiennych 

diagnostycznych i zmiennych znormalizowanych zamieszczone zostały w aneksie raportu). 

 

2.4 Walidacja empiryczna zmiennych znormalizowanych 
 

 

 W celu zbadania trafności empirycznej zestawu zmiennych znormalizowanych 

(zmienne Z), inaczej mówiąc wskaźników cząstkowych, zbudowano macierz korelacji liniowej 

r Pearsona. Analiza współczynników korelacji prowadzić ma do dokonania kolejnego 

rozstrzygnięcia co do adekwatności doboru zmiennych do analizy taksonometrycznej. 

 W przypadku wielu zmiennych wartość współczynnika korelacji wskazywała na 

relatywnie istotne powiązanie, silne związki korelacyjne. Tak było w przypadku zmiennych 

opisujących poziom rozwoju gospodarczego powiatów, poprzez liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w REGON a poziomem bezrobocia oraz liczbą pracujących. 

Współczynnik korelacji osiągał w tych przypadkach wartości dochodząc do 0,6. Wielkość ta 

oznacza silną siłę związku pomiędzy zmiennymi. Podjęto jednak arbitralną decyzję 

o pozostawieniu tych zmiennych, niewykluczaniu ich z analizy, uznając, że niosą one ważne 

informacje dla opisu poszczególnych obszarów składających się na obraz sytuacji na rynku 

pracy analizowanych powiatów. Pozbywając się wskaźnika mierzącego np. liczbę pracujących 

w powiecie na 1 tysiąc mieszkańców zbytnio zawężona zostałaby wartość merytoryczna 

rankingu, poprzez brak tak ważnego obszaru. Uznano za wartościowe pozostawienie 

wszystkich 19 zmiennych, pozostałych po analizie ich zmienności. 
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2.5 Badanie zmienności 
 
 
 Zgodnie z poczynionym założeniem metodologicznym za zmienne nadające się do 

dalszej analizy uznano te, których współczynnik zmienności osiągał wartość większą niż 10%. 

W poniższej Tabeli 2 umieszczono obliczone współczynniki dla zmiennych diagnostycznych. 
 

Tabela 2. Współczynniki zmienności dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych. 

Zmienna Nazwa zmiennej Współczynnik 
zmienności [%] Decyzja 

X1 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 
wg stanu na koniec 2013 r. 38,6 tak 

X2 Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
w wieku produkcyjnym w 2013 r. 33,4 tak 

X3 Jednostki gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. 
ludności w 2013 r. 26,1 tak 

X4 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym w 2013 r. 32,6 tak 

X5 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. [%] 40,8 tak 

X6 Zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w końcu 2013 r. 
w porównaniu do stanu z końca 2012 r. [%] 85,6 tak 

X7 Zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy w 2013 r. 
w porównaniu do 2012 r.  [%] 21,3 tak 

X8 Liczba osób nowo zarejestrowanych na 1 ofertę pracy zgłoszoną do 
PUP w 2013 r. 36,9 tak 

X9 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 12 
miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) [% z ogółu] 31,7 tak 

X10 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku życia na 
koniec 2013 r. [% z ogółu] 28,7 tak 

X11 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status 
długotrwale bezrobotnych [% z ogółu] 14,2 tak 

X12 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia 
[% z ogółu] 20,0 tak 

X13 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie wychowujące co 
najmniej 1 dziecko do 18 roku życia [% z ogółu] 26,7 tak 

X14 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia 
zawodowego [% z ogół] 23,9 tak 

X15 Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych 
[% z ogółu] 25,8 tak 

X16 Wskaźnik płynności bezrobocia (iloraz osób wyrejestrowanych do 
liczby osób zarejestrowanych) w 2013 r. 4,2 nie 

X17 Średnioroczna stopa napływu do bezrobocia w 2013 r. [%] 29,6 tak 

X18 Odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu 
podjęcia pracy w 2013 r. [%] 10,7 tak 

X19 

Efektywność realizacji programów przez PUP w 2013 r. (stopa 
proponowanego zatrudnienia) [liczba osób, które podjęły pracę - 
działalność w trakcie lub po zakończeniu udziału w programie do 
liczby osób, które zakończyły udział w programach] 

15,6 tak 

X20 Pracujący na 1 tys. ludności w 2013 r. 46,8 tak 
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Na podstawie danych z tabeli 2 dokonano redukcji liczby zmiennych diagnostycznych. 

Wykluczono zmienną X16, która nie spełniła założonego warunku różnicowania 

analizowanych obiektów. Wartość współczynnika zmienności sugeruje, że należy ją 

postrzegać jako stałą, a nie zmienną. Dla tej zmiennej wartość współczynnika zmienności 

wyniosła 4,2. Jest to wartość znacznie mniejsza niż założona minimalna wartość 

współczynnika wynosząca minimum 10%. Równocześnie można dokonać wyróżnienia 

zmiennych o największym znaczeniu dla zróżnicowania powiatów województwa. 

W największym stopniu decyduje o tym zmienna zmiana (wzrost/spadek) liczby 

bezrobotnych w końcu 2013 r. w porównaniu do stanu z końca 2012 roku (wartość 

współczynnika ponad 85%). Mocnego różnicowania dostarcza także zmienna: pracujący na 1 

tys. ludności (46,8%) czy stopa bezrobocia rejestrowanego (40,8%). Analiza zmienności 

spowodowała, że do budowy zmiennej syntetycznej użyć należy 19 zmiennych spełniających 

postawione założenie. 
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3. Wyniki analizy 
 
 
 Analiza 19 zmiennych znormalizowanych pozwoliła na opracowanie rankingów 

ogólnej sytuacji na rynku pracy dla wszystkich 42 powiatów województwa mazowieckiego. 

W dalszej kolejności ranking oraz klasyfikację przynależności do grupy o najlepszej sytuacji, 

przeciętnej i najgorszej opracowano także dla wszystkich obszarów składających się na 

model opisany przez zaprezentowane wcześniej zmienne. Poniżej przedstawione zostaną 

tabele rangowe oraz diagramy z mapami przynależności klasyfikacyjnej powiatów dla: 

- sytuacji na rynku pracy; 

- sytuacji w obszarze gospodarki powiatów, podmiotów gospodarczych; 

- sytuacji w obszarze bezrobocia rejestrowanego; 

- sytuacji w obszarze wolnych miejsc pracy, zgłaszanych ofert pracy; 

- sytuacji w obszarze szczególnej sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy; 

- sytuacji w obszarze przepływów na rynku pracy; 

- sytuacji w obszarze efektywności realizacji aktywnych programów rynku pracy; 

- sytuacji w obszarze zatrudnienia. 

 W dalszej części raportu nastąpi analiza współzależności pomiędzy zmiennymi 

wchodzącymi w skład modelu oraz pomiędzy obszarami składowymi rankingu. 

 
 
 

3.1 Ranking sytuacji na rynku pracy powiatów województwa mazowieckiego 
 
 

Indykator o złożonej, syntetycznej postaci dla metody unitaryzacji zerowanej 

otrzymujemy poprzez sumę wszystkich znormalizowanych wskaźników cząstkowych dla 

danego obiektu (powiatu). Wartości obliczonego wskaźnika ułożone hierarchicznie tworzą 

ranking powiatów województwa mazowieckiego ze względu na sytuację na rynku pracy. 

Ranking obliczony na podstawie wszystkich 19 zmiennych obrazujących różne obszary 

kontekstowe rynku pracy przedstawia tabela nr 4. W tabeli znalazły się wartości zmiennej 

syntetycznej, pozycjonowanie powiatu w rankingu oraz przynależność do grupy 
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klasyfikacyjnej powiatów o podobnej sytuacji. Im wyższa wartość zmiennej syntetycznej Q, 

tym lepsza sytuacja na rynku pracy w danym powiecie.  

 

Tabela 3. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego na rynku pracy oraz klasyfikacja 
powiatów w 2013 r. 

Powiat 
Q – wartość 

złożonej zmiennej 
syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

M. st. Warszawa 12,378 1 1 

Piaseczyński 11,053 2 1 

Pruszkowski 10,959 3 1 

Otwocki 10,444 4 1 

M. Siedlce 10,242 5 1 

Grodziski 10,221 6 1 

Warszawski zachodni 10,045 7 2 

M. Ostrołęka 9,776 8 2 

Grójecki 9,317 9 2 

M. Płock 9,243 10 2 

Wołomiński  8,773 11 2 

Wyszkowski 8,666 12 2 

Białobrzeski 8,635 13 2 

Nowodworski 8,618 14 2 

Miński 8,494 15 2 

Legionowski 8,447 16 2 

Łosicki  8,314 17 2 

Sierpecki 8,088 18 2 

Sochaczewski 8,047 19 2 

Węgrowski 7,989 20 3 

Ostrowski 7,982 21 3 

Mławski 7,897 22 3 

Siedlecki 7,754 23 3 

Żyrardowski 7,731 24 3 

Kozienicki 7,727 25 3 

M. Radom 7,692 26 3 

Sokołowski 7,679 27 3 

Żuromiński 7,665 28 3 

Ciechanowski 7,569 29 3 

Przysuski 7,478 30 3 

Gostyniński 7,429 31 3 

Pułtuski 7,387 32 3 

Garwoliński 7,339 33 3 

Ostrołęcki 7,327 34 3 

Płoński 7,246 35 3 

Lipski 7,165 36 3 

Płocki 7,151 37 3 

Szydłowiecki 6,717 38 3 

Przasnyski 6,700 39 3 
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Radomski 6,605 40 3 

Makowski 5,914 41 3 

Zwoleński 5,849 42 3 

 

Zgodnie z oczekiwaniem wzorcowym powiatem pozostaje wciąż miasto stołeczne 

Warszawa, które zdominowało pozostałe powiaty. Bliskie pod względem stopnia rozwoju 

pozostają powiaty bezpośrednio sąsiadujące z Warszawą (piaseczyński, pruszkowski, 

otwocki, grodziski) oraz miasto Siedlce. Większość powiatów województwa mazowieckiego 

można określić jako słabo rozwinięte pod względem sytuacji na rynku pracy, gdyż 

23 jednostki samorządowe zakwalifikowano do trzeciej grupy powiatów o najgorszej sytuacji. 

Zgodnie z wartością zmiennej syntetycznej Q najgorsza sytuacja na rynku pracy dotknęła 

w 2013 roku powiat zwoleński, makowski, radomski, przasnyski i szydłowiecki.  

W porównaniu z latami poprzednimi w 2013 r. grupa powiatów o najlepszej sytuacji 

nieznacznie została powiększona. Nowymi powiatami w grupie najlepiej sytuowanych 

w rankingu są powiaty otwocki i miasto Siedlce. W 2013 roku do drugiej grupy klasyfikacyjnej 

trafił natomiast powiat warszawski zachodni. Zauważyć należy, że względnie najgorsza 

sytuacja, jeśli porównać ją z latami ubiegłymi, dotyka wciąż tę samą listę powiatów. Przy 

czym uwidacznia się pogorszenie sytuacji w powiecie zwoleńskim (ostatnie miejsce 

w rankingu za 2013 r.) i przasnyskim. 
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Diagram 1. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację na rynku pracy w 2013 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
  

Rozszerzając analizę o zastosowanie dodatkowej metody klasyfikacyjnej zwanej 

analizą skupień, wykonany został dendrogram z wykorzystaniem powiązań Warda (patrz 

wykres nr 1). Pozwala on na dokonanie szerszych porównań powiatów, nie ze względu na 

wartość zmiennej syntetycznej, ale przynależność do podobnych struktur utworzonych za 

pomocą 19 zmiennych opisujących sytuacje powiatów na rynku pracy. Zastosowana tutaj 

metoda wskazuje na powiaty znajdujące się najbliżej siebie pod względem podobieństwa 

położenia na rynku pracy. Do miasta stołecznego Warszawy najbardziej podobne są zatem 

powiaty pruszkowski i piaseczyński. Do powiatu zwoleńskiego o najniższym położeniu 

w rankingu najbardziej podobne są zaś powiaty makowski i lipski.  

 Gdyby oprzeć się na analizie skupień zauważyć należałoby silne skupienie się pod 

względem podobieństwa sytuacji powiatów sąsiednich w stosunku do Warszawy wraz z nią 

samą (Warszawa, otwocki, wołomiński, legionowski, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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warszawski zachodni). Kolejne podobieństwo dotyczy miast o statusie powiatów (Płock, 

Ostrołęka, Siedlce, Radom). 

 

Wykres 1. Dendrogram z wykorzystaniem powiązań Warda dla określenia sytuacji na rynku pracy w 2013 r. 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.2 Ranking sytuacji powiatów w obszarze gospodarki 
 
 
 
 Ranking sytuacji powiatów w obszarze lokalnej gospodarki opracowany został na 

podstawie analizy poniższych zmiennych: 

- podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności wg stanu na koniec 

2013 r.; 

- podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym w 2013 r.; 

- jednostki gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2013 r.; 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

w 2013 r. 

  Powyższe zmienne obrazują sytuację gospodarczą, jak i dynamikę, zmiany zachodzące 

w obszarze. Odnoszą się do osób prawnych oraz osób fizycznych. Uznać należy, że im 

większa liczba podmiotów gospodarczych na danym terenie, tym lepsza wina być sytuacja 

gospodarcza powiatu. Podobnie liczba nowo rejestrowanych podmiotów, czy wykreślanych 

z rejestru REGON świadczy o kierunku zmian gospodarczych zachodzących w powiecie. 

 

 Pod względem sytuacji gospodarczej w 2013 roku wzorcowym powiatem było miasto 

stołeczne Warszawa. Do kategorii powiatów najlepszych pod tym względem dołączyły 

jeszcze powiat piaseczyński i pruszkowski. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku 

rankingu ogólnej sytuacji na rynku pracy, tak i tym razem do najlepszych zaliczono powiaty 

bezpośrednio sąsiadujące z Warszawą. Drugą kategorię, o średniej sytuacji, stanowiło tylko 

sześć powiatów, także położonych w sąsiedztwie Warszawy, z jednym wyjątkiem miasta 

Siedlce. Pozostałe 33 jednostki zaliczono do powiatów o najgorszej sytuacji pod względem 

gospodarczym. W grupie tej najniższą wartość wskaźnika syntetycznego posiadały powiaty 

zwoleński, żuromiński i przysuski. Wartości wskaźników zawiera tabela nr 4. Natomiast 

graficzną prezentację przynależności powiatów do grup klasyfikacyjnych przedstawia 

diagram nr 2. 
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Tabela 4. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
gospodarki lokalnej w 2013 r. 

Powiat 
Q – wartość złożonej 

zmiennej 
syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

M. st. Warszawa 3,000 1 1 
Piaseczyński 2,596 2 1 
Pruszkowski 2,351 3 1 
Warszawski zachodni 2,117 4 2 
Grodziski 2,068 5 2 
Legionowski 1,906 6 2 
Otwocki 1,857 7 2 
Wołomiński  1,681 8 2 
M. Siedlce 1,584 9 2 
Żyrardowski 1,506 10 3 
M. Ostrołęka 1,495 11 3 
Sochaczewski 1,464 12 3 
Miński 1,426 13 3 
Grójecki 1,410 14 3 
Ostrowski 1,409 15 3 
Nowodworski 1,393 16 3 
Sokołowski 1,337 17 3 
M. Radom 1,322 18 3 
Makowski 1,315 19 3 
Wyszkowski 1,311 20 3 
Siedlecki 1,268 21 3 
Białobrzeski 1,260 22 3 
Garwoliński 1,249 23 3 
Ciechanowski 1,191 24 3 
M. Płock 1,189 25 3 
Węgrowski 1,169 26 3 
Płoński 1,162 27 3 
Łosicki  1,161 28 3 
Gostyniński 1,154 29 3 
Kozienicki 1,131 30 3 
Lipski 1,111 31 3 
Przasnyski 1,085 32 3 
Ostrołęcki 1,054 33 3 
Mławski 1,052 34 3 
Płocki 1,051 35 3 
Sierpecki 1,028 36 3 
Szydłowiecki 1,018 37 3 
Pułtuski 1,006 38 3 
Radomski 1,002 39 3 
Przysuski 0,998 40 3 
Żuromiński 0,892 41 3 
Zwoleński 0,828 42 3 
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 Diagram nr 2 potwierdza tezę o dominującym centrum wzrostu, którym jest miasto 

Warszawa. To ono decyduje w województwie o rozwoju gospodarczym. Bliskie usytuowanie 

sprzyja rozwojowi, w przeciwieństwie do powiatów peryferyjnie usytuowanych, odległych od 

owego centrum. Brak silnie zarysowanego innego centrum wzrostu jest bardzo widoczny.  

 Pozycja powiatu w rankingu sytuacji na rynku pracy najmocniej związana była ze 

zmienną podmioty gospodarcze wpisane do bazy REGON na 10 tys. mieszkańców (R 

Pearsona 0,849). Najsłabiej z podmiotami wykreślonymi z bazy REGON na 10 tys. 

mieszkańców (-0,609). 

 
Diagram 2. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze gospodarki w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 

Strona | 34  
 



 

3.3 Ranking sytuacji powiatów w obszarze bezrobocia rejestrowanego 
 
 
 
 Obszar bezrobocia rejestrowanego reprezentowany był poprzez zmienne: 

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. [%], 

- zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w końcu 2013 r. w porównaniu do stanu 

z końca 2012 r. [%]. 

 Pierwsza z nich stanowiła opis zastanej sytuacji, natomiast druga wprowadzała pewną 

korektę, dodając aspektu dynamicznego do opisu obszaru. Dzięki temu wprowadzone 

zostało tło, kontekst pozwalający na liczbową ocenę statycznej zmiennej składowej stopy 

bezrobocia. 

 
 Analiza obszaru pokazała diametralnie inne uszeregowanie powiatów, niż miało to 

miejsce w przypadku lokalnej gospodarki. Pierwsze miejsce w rankingu zajął powiat 

białobrzeski, który miał największa dynamikę spadku bezrobocia. Do powiatów 

o stosunkowo najlepszej sytuacji pod tym względem należało 10 jednostek terytorialnych, 

które cechowały się większym rozproszeniem, niż we wcześniejszym przykładzie. Do grupy 

powiatów o najgorszej sytuacji pod względem bezrobocia zaliczyć należy sześć powiatów, 

z których najgorszą sytuacją w 2013 roku zdecydowanie legitymował się powiat szydłowiecki.  

 Zauważyć można, że miasto Warszawa znalazło się w połowie listy rankingowej, bo na 

22 miejscu. Choć zaznaczyć należy, że niskie bezrobocie w tym powiecie nie sprzyja większej 

dynamice zmian, a raczej utrzymywaniu się stałego jego poziomu, to jednak ranking 

powiatów dla tego obszaru ukazuje w większym stopniu dynamikę radzenia sobie 

z bezrobociem rejestrowanym w poszczególnych powiatach. Dlatego też ich pozycja 

i klasyfikacja winny zmierzać ku takiej interpretacji.  

Wartości wskaźnika syntetycznego, rangi oraz przynależność klasyfikacyjną ukazuje 

tabela nr 5. 
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Tabela 5. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
bezrobocia rejestrowanego w 2013 r. 
 

Powiat 
Q – wartość 

złożonej zmiennej 
syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

Białobrzeski 1,686 1 1 

Grójecki 1,681 2 1 

Otwocki 1,476 3 1 

Grodziski 1,442 4 1 

Wyszkowski 1,442 5 1 

Łosicki  1,404 6 1 

Piaseczyński 1,331 7 1 

Ostrowski 1,267 8 1 

Sochaczewski 1,241 9 1 

M. Płock 1,237 10 1 

M. Siedlce 1,234 11 2 

Lipski 1,233 12 2 

Węgrowski 1,157 13 2 

Nowodworski 1,134 14 2 

M. Ostrołęka 1,129 15 2 

Sokołowski 1,113 16 2 

Kozienicki 1,066 17 2 

Płoński 1,056 18 2 

Ostrołęcki 1,055 19 2 

Ciechanowski 1,049 20 2 

Warszawski zachodni 1,042 21 2 

M. st. Warszawa 1,000 22 2 

Mławski 0,998 23 2 

M. Radom 0,994 24 2 

Pruszkowski 0,989 25 2 

Sierpecki 0,989 26 2 

Pułtuski 0,922 27 2 

Przysuski 0,893 28 2 

Żuromiński 0,892 29 2 

Makowski 0,885 30 2 

Garwoliński 0,854 31 2 

Gostyniński 0,843 32 2 

Przasnyski 0,832 33 2 

Miński 0,829 34 2 

Siedlecki 0,819 35 2 

Radomski 0,801 36 2 

Płocki 0,768 37 3 

Żyrardowski 0,760 38 3 

Zwoleński 0,746 39 3 

Legionowski 0,738 40 3 

Wołomiński  0,653 41 3 

Szydłowiecki 0,333 42 3 
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 Geograficzne rozmieszczenie klasyfikacji powiatów wskazuje na gorszą sytuację 

powiatów znajdujących się przy granicy województwa, odległych od jego centrum (patrz 

diagram nr 3). Są to powiaty, które zdecydowanie najsłabiej radzą sobie z bezrobociem 

rejestrowanym. Przeważają jednak powiaty o przeciętnej sytuacji pod tym względem. 

 
Diagram 3. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze bezrobocia rejestrowanego w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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3.4 Ranking sytuacji powiatów w obszarze wolnych miejsc pracy 
 
 
 
 Ranking powiatów w obszarze wolnych miejsc pracy opracowany został w oparciu 

o poniższe zmienne: 

- zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy do PUP w 2013 r. w porównaniu do 

2012 r. [%]; 

- liczba osób nowo zarejestrowanych na 1 ofertę pracy zgłoszoną do PUP w 2013 r. 

Powyższe zmienne ukazują dynamiczny obraz związany z ofertami pracy. Obserwacja 

zmiany liczby ofert pracy oraz zobiektywizowanie liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP 

poprzez odniesienie ich liczby do osób bezrobotnych nowo rejestrowanych w PUP sprawia, 

że wskaźniki takie łatwiej i trafniej jest interpretować. Dzięki takiemu zabiegowi 

wprowadzona została skala do pomiaru zjawiska. 

 

Najlepszą sytuację w analizowanym obszarze obserwowano w 2013 roku 

w 12 powiatach województwa mazowieckiego. Pierwsze miejsce przypadło powiatowi 

pruszkowskiemu. Kolejne zajęło miasto Warszawa. Zaobserwować można, że z wyjątkiem 

miasta Radomia wszystkie pozostałe powiaty o statusie grodzkim znalazły się w grupie 

najlepszych powiatów. Po przeciwnej stronie, powiatów o najgorszej sytuacji, znalazło się 

właśnie miasto Radom oraz 5 innych powiatów, z których najgorsza sytuacja 

charakteryzowała powiaty ciechanowski i radomski. 

Wartości zmiennej syntetycznej dla obszaru wolnych miejsc pracy oraz graficzną 

prezentację przedstawia poniższa tabela nr 6 oraz diagram nr 4. 
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Tabela 6. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
wolnych miejsc pracy w 2013 r. 
 

Powiat 
Q – wartość złożonej 

zmiennej 
syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

Pruszkowski 1,554 1 1 
M. st. Warszawa 1,491 2 1 
Piaseczyński 1,359 3 1 
M. Ostrołęka 1,313 4 1 
Grójecki 1,296 5 1 
M. Siedlce 1,289 6 1 
Lipski 1,243 7 1 
Gostyniński 1,237 8 1 
M. Płock 1,193 9 1 
Przysuski 1,178 10 1 
Łosicki  1,106 11 1 
Białobrzeski 1,104 12 1 
Pułtuski 1,101 13 2 
Węgrowski 1,091 14 2 
Nowodworski 1,050 15 2 
Kozienicki 1,036 16 2 
Otwocki 1,032 17 2 
Wołomiński  1,013 18 2 
Sierpecki 0,988 19 2 
Wyszkowski 0,949 20 2 
Sokołowski 0,925 21 2 
Mławski 0,901 22 2 
Makowski 0,850 23 2 
Żuromiński 0,849 24 2 
Żyrardowski 0,845 25 2 
Ostrowski 0,839 26 2 
Płoński 0,827 27 2 
Przasnyski 0,823 28 2 
Siedlecki 0,817 29 2 
Miński 0,802 30 2 
Sochaczewski 0,778 31 2 
Garwoliński 0,770 32 2 
Grodziski 0,763 33 2 
Płocki 0,759 34 2 
Zwoleński 0,687 35 2 
Ostrołęcki 0,656 36 2 
Szydłowiecki 0,565 37 3 
Warszawski zachodni 0,510 38 3 
M. Radom 0,380 39 3 
Legionowski 0,358 40 3 
Radomski 0,266 41 3 
Ciechanowski 0,201 42 3 
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Diagram 4. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze wolnych miejsc pracy w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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3.5 Ranking powiatów w obszarze szczególnej sytuacji osób bezrobotnych 
 
 
 

 Ranking oparty został o zmienne charakteryzujące osoby bezrobotne według 

wybranych kryteriów definiujących szczególną sytuację osób bezrobotnych, zawartych 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy14. Zmienne składowe dla 

obszaru dokonywały pomiaru dla siedmiu typów osób bezrobotnych: 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwenci) [% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku życia na koniec 2013 r. 

[% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status długotrwale bezrobotnych 

[% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia [% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 

18 roku życia [% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego [% z ogółu]; 

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych [% z ogółu]. 

 Złożona miara liczbowa, powstała na skutek uniformizacji powyższych zmiennych, 

opisywała ogólny obraz sytuacji osób o szczególnym położeniu na rynku pracy w powiatach. 

 W pierwszej grupie powiatów o najlepszej sytuacji znalazła się blisko połowa 

powiatów województwa, gdyż 20 z wszystkich 42. Najlepszą sytuacją legitymował się powiat 

otwocki, miasto Warszawa, pruszkowski, warszawski zachodni, piaseczyński, a nawet będący 

niemal zawsze w dolnych partiach rankingów, powiat szydłowiecki. 

 Ostatnia grupa powiatów, o stosunkowo najgorszej sytuacji w obszarze szczególnej 

sytuacji osób bezrobotnych zamieszkałych na ich terenie, składała się z pięciu jednostek 

terytorialnych. Najgorsza sytuacja wystąpiła natomiast w powiecie makowskim, przasnyskim 

i lipskim. 

14 Patrz aktualna i poprzednia wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013 poz. 674). 
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Tabela 7. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
szczególnej sytuacji osób bezrobotnych w 2013 r. 
 

Powiat Q – wartość złożonej 
zmiennej syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

Otwocki 4,482 1 1 

M. st. Warszawa 4,463 2 1 

Pruszkowski 4,460 3 1 

Warszawski zachodni 4,412 4 1 

Piaseczyński 4,375 5 1 

Szydłowiecki 4,367 6 1 

Grodziski 4,327 7 1 

Miński 4,289 8 1 

Legionowski 4,285 9 1 

Wołomiński  4,241 10 1 

M. Siedlce 4,171 11 1 

M. Płock 4,099 12 1 

M. Ostrołęka 4,071 13 1 

Radomski 3,975 14 1 

Ciechanowski 3,936 15 1 

Mławski 3,900 16 1 

Żuromiński 3,893 17 1 

Płocki 3,878 18 1 

M. Radom 3,835 19 1 

Żyrardowski 3,773 20 1 

Sierpecki 3,633 21 2 

Przysuski 3,607 22 2 

Kozienicki 3,534 23 2 

Nowodworski 3,499 24 2 

Wyszkowski 3,494 25 2 

Sochaczewski 3,488 26 2 

Siedlecki 3,425 27 2 

Ostrołęcki 3,415 28 2 

Gostyniński 3,379 29 2 

Grójecki 3,261 30 2 

Garwoliński 3,235 31 2 

Węgrowski 3,211 32 2 

Łosicki  3,208 33 2 

Pułtuski 3,182 34 2 

Ostrowski 3,158 35 2 

Sokołowski 3,153 36 2 

Białobrzeski 3,086 37 2 

Zwoleński 3,013 38 3 

Płoński 3,004 39 3 

Lipski 2,995 40 3 

Przasnyski 2,572 41 3 

Makowski 2,323 42 3 
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 Graficzna prezentacja klasyfikacji, przedstawiona w diagramie nr 5, wskazuje na 

względnie złą sytuację w powiatach oddalonych od centrum województwa. Choć należy 

zaznaczyć, że przypadek pozostałych peryferyjnych powiatów dowodzi, że o przynależności 

do najgorszej grupy nie musi decydować położenie. Bardziej decyduje o tym lokalny rynek 

pracy i sytuacja demograficzna w tych powiatach.  

 Zauważyć także można, że przynależności do grupy powiatów o najlepszej sytuacji 

w analizowanym obszarze sprzyja posiadanie statusu miasta grodzkiego oraz często bliskość 

położenia z taką miejscowością, szczególnie, gdy mowa o dużych jednostkach miejskich. 

 

Diagram 5. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze szczególnej sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

 

 Analizując zmienne wchodzące w skład obszaru o nazwie szczególna sytuacja osób 

bezrobotnych oraz wartości złożonej zmiennej syntetycznej Q, obliczonych dla zobrazowania 

szczególnej sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w powiatach zauważyć należy, że 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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najsilniej wartość zmiennej syntetycznej związana jest ze zmienną mówiącą o proporcji osób 

bezrobotnych w wieku do 25 roku życia (0,839). Najsłabiej zaś z osobami samotnie 

wychowującymi dzieci do 18 roku życia (r=-0,234) oraz osobami bez kwalifikacji zawodowych 

(r=0,382). 

 
Tabela 8. Związek zmiennych składowych z wartością zmiennej syntetycznej Q dla obszaru szczególnej 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w 2013 r. 

Zmienne składowe obszaru r Pearsona dla 
wartość Q obszaru 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 
nauki (absolwenci) [% z ogółu] 0,667 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku życia na koniec 2013 r. [% z ogółu] 0,839 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status długotrwale bezrobotnych [% z ogółu] 0,474 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia [% z ogółu] -0,722 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku 
życia [% z ogółu] -0,234 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego [% z ogółu] 0,863 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych [% z ogółu] 0,382 
 

Źródło: opracowanie własne 
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3.6 Ranking sytuacji powiatów w obszarze przepływów na rynku pracy 
 
 
 
 Ranking sytuacji powiatów w obszarze przepływów na rynku pracy zbudowany został 

w oparciu o poniższe zmienne: 

- średnioroczna stopa napływu do bezrobocia w 2013 r. [%]; 

- odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy w 2013 r. [%]. 

 Obszar ten opisuje problem rejestrowania się nowych osób bezrobotnych 

w powiecie. Zmienne użyte do budowy rankingu dla tego obszaru dotyczą napływu do 

bezrobocia oraz odpływu ludzi z bezrobocia. Przy czym odpływ związany jest w tym 

przypadku z podjęciem pracy, a nie z sytuacją wykreślenia z rejestru z powodu przejścia na 

emeryturę, odmowy podjęcia pracy czy niepotwierdzenia gotowości jej podjęcia. 

  

Do kategorii powiatów o najlepszej sytuacji w tym obszarze należy 10 jednostek. Najlepsza 

sytuacja, pierwsze miejsce w rankingu dzierży miasto stołeczne Warszawa. Tuż za nią 

ulokował się powiat warszawski zachodni. Do grupy najsłabszych należy dziewięć powiatów. 

Ostatnie miejsce rankingu dzierżą bezsprzecznie powiaty szydłowiecki i płocki. 
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Tabela 9. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
przepływów na rynku pracy w 2013 r. 
 

Powiat Q – wartość złożonej 
zmiennej syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

M. st. Warszawa 1,000 1 1 

Warszawski zachodni 0,901 2 1 

Piaseczyński 0,852 3 1 

Pruszkowski 0,827 4 1 

Grójecki 0,765 5 1 

Grodziski 0,704 6 1 

Otwocki 0,704 6 1 

M. Siedlce 0,704 6 1 

Siedlecki 0,691 9 1 

M. Ostrołęka 0,679 10 1 

Garwoliński 0,654 11 2 

Sokołowski 0,642 12 2 

Ostrołęcki 0,630 13 2 

M. Płock 0,617 14 2 

Miński 0,605 15 2 

Węgrowski 0,568 16 2 

Ostrowski 0,543 17 2 

Przasnyski 0,543 17 2 

Białobrzeski 0,531 19 2 

Nowodworski 0,519 20 2 

Łosicki  0,506 21 2 

Sochaczewski 0,494 22 2 

Legionowski 0,494 23 2 

Wołomiński  0,494 23 2 

M. Radom 0,494 23 2 

Makowski 0,481 26 2 

Lipski 0,457 27 2 

Żyrardowski 0,457 27 2 

Ciechanowski 0,420 29 2 

Płoński 0,407 30 2 

Przysuski 0,407 31 2 

Wyszkowski 0,370 32 2 

Sierpecki 0,346 33 2 

Kozienicki 0,309 34 3 

Mławski 0,309 35 3 

Żuromiński 0,309 35 3 

Gostyniński 0,296 37 3 

Radomski 0,272 38 3 

Zwoleński 0,272 38 3 

Pułtuski 0,259 40 3 

Płocki 0,086 41 3 

Szydłowiecki 0,000 42 3 
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 Diagram nr 6 ukazuje graficzne rozmieszczenie powiatów według przynależności do 

kategorii powiatów o różnym stopniu rozwoju w omawianym obszarze. Z pewnością uderza 

fakt skupienia się powiatów o najlepszej sytuacji pod względem przepływów na rynku pracy 

w powiatach centralnych, tj. w mieście Warszawa i powiatach ją okalających. Dodatkowo 

zauważyć można pewien wpływ miasta na wysoką pozycje (Siedlce, Ostrołęka). Z kolei 

powiaty o najgorszej sytuacji, to powiaty peryferyjne, lokujące się na obrzeżach 

województwa oraz z dala od Warszawy.  

 
Diagram 6. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze przepływów na rynku pracy w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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3.7 Ranking sytuacji powiatów w obszarze efektywności realizacji aktywnych 
programów przez PUP 
 
 
 
 Bardzo ważną kwestią dla zmian na rynku pracy jest efektywność działań PSZ. 

Sprawność adresowania pomocy osobom bezrobotnym, poprzez trafne kierowanie na 

szkolenia, staże czy roboty interwencyjne ma nie dające się przecenić znaczenie. Można 

bowiem źle rozdysponować środki i nie osiągnąć zamierzonego efektu, a druga szansa, 

zarówno dla osoby np. wysłanej na nietrafione szkolenie, może się nie powtórzyć. 

 

Ranking zbudowany został w oparciu o informację publikowaną przez MPiPS, 

a traktująca o stopie proponowanego zatrudnienia osób uczestniczących w aktywnych 

formach wsparcia w PUP. Mowa w tym przypadku o liczbie osób, które podjęły pracę lub 

rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie lub po zakończeniu udziału w programie do 

liczby osób, które zakończyły udział w programach. 

 

 Do grona powiatów o najlepszej sytuacji w tym obszarze należy aż 13. Najlepiej 

prezentują się pod tym względem powiaty sierpecki i białobrzeski. Oznacza to, że w tych 

powiatach najwięcej osób, które odbyły staże, szkolenia itd. podjęło następnie zatrudnienie. 

Pod tym względem najgorsza sytuacja dotyka 10 powiatów z makowskim i lipskim na czele. 

 

Tabela nr 10 i diagram nr 7 zawierają szczegółowe informacje na temat zmiennych 

syntetycznych dla obszaru, pozycji powiatów w rankingu oraz przynależności do grupy 

klasyfikacyjnej ze względu na sytuację w obszarze efektywności realizacji aktywnych 

programów. 
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Tabela 10. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
efektywności realizacji aktywnych programów w 2013 r. 
 

Powiat 
Q – wartość złożonej 

zmiennej 
syntetycznej 

RQ – Pozycja 
w rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

Sierpecki 1,000 1 1 
Białobrzeski 0,938 2 1 
Wyszkowski 0,893 3 1 
Łosicki  0,850 4 1 
Pułtuski 0,817 5 1 
Żuromiński 0,795 6 1 
Węgrowski 0,712 7 1 
Przasnyski 0,710 8 1 
Grójecki 0,707 9 1 
Siedlecki 0,674 10 1 
M. Siedlce 0,674 10 1 
Płoński 0,671 12 1 
Nowodworski 0,669 13 1 
Ostrowski 0,624 14 2 
Płocki 0,593 15 2 
Grodziski 0,583 16 2 
Otwocki 0,581 17 2 
Legionowski 0,545 18 2 
Warszawski zachodni 0,545 18 2 
Wołomiński  0,526 20 2 
Ostrołęcki 0,517 21 2 
M. Ostrołęka 0,517 21 2 
Ciechanowski 0,505 23 2 
Mławski 0,448 24 2 
Kozienicki 0,445 25 2 
M. st. Warszawa 0,424 26 2 
Garwoliński 0,410 27 2 
Szydłowiecki 0,402 28 2 
Miński 0,381 29 2 
Pruszkowski 0,376 30 2 
Przysuski 0,376 30 2 
Gostyniński 0,355 32 2 
Radomski 0,281 33 3 
M. Radom 0,281 33 3 
Sokołowski 0,271 35 3 
Zwoleński 0,267 36 3 
Sochaczewski 0,262 37 3 
Piaseczyński 0,179 38 3 
M. Płock 0,179 38 3 
Żyrardowski 0,157 40 3 
Lipski 0,069 41 3 
Makowski 0,000 42 3 
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Diagram 7. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze efektywności realizacji aktywnych 
programów rynku pracy w 2013 r. 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 Zagadnienie efektywności działań PUP, mierzone poprzez stopę proponowanego 

zatrudnienia, jest często krytykowane przez środowisko reprezentowane przez publiczne 

służby zatrudnienia. Inaczej bowiem zagadnienie efektywności tej będzie wyglądało 

w powiecie o dużej liczbie ofert pracy, niż tam gdzie wolnych miejsc pracy jest 

niewystarczająca ilość. Dlatego też poziom efektywności nie koniecznie musi być związany 

z konkretnym wsparciem, ale z okolicznościami, stopniem rozwoju rynku pracy na danym 

terenie. Jednocześnie zauważyć należy, że problem efektywności działa PUP wydaje się 

jeszcze bardziej złożony, bo zależny jest także od czynnika ludzkiego, subiektywnego, czyli od 

samych klientów PUP, ich poziomu kompetencji, motywacji itp. 

 Aby w lepszy sposób dokonywać analizy tego wskaźnika, interpretować wartości 

w oparciu o prawdziwy kontekst należałoby wprowadzić do efektywności pewną stałą 

korygującą, odzwierciedlającą warunki kontekstowe panujące w konkretnym powiecie. 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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Budując pewien mniej czy bardziej rozwinięty teoretyczny model czynników wpływających 

na efektywność skupić się należy na tych o charakterze obiektywnym, czyli mierzalnych. 

Jednym z nich jest liczba ofert zgłaszanych do PUP. Drugim współczynnikiem jest kontekst 

związany z lokalną gospodarką. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można podjąć próbę 

opracowania współczynnika korygującego efektywność działania PUP poprzez przeliczenie 

zmiennej syntetycznej powstałej dla obliczenia rankingu powiatów pod względem 

efektywności realizacji programów aktywizacyjnych w PUP z uwzględnieniem sytuacji 

powiatu związanej z lokalną gospodarką i obszaru wolnych miejsc pracy. Taka operacja 

wymagałaby jednak rzetelnej walidacji empirycznej otrzymanych wyników i poszukania 

zewnętrznych danych w stosunku do efektywności, które pozwoliłyby ocenić przydatność 

otrzymanych wyników. Tak postawione zadanie niestety przekracza możliwości niniejszego 

opracowania. 
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3.8 Ranking sytuacji powiatów w obszarze zatrudnienia 
 
 
 
 Ranking powiatów w obszarze zatrudnienia zbudowany został w oparciu o zmienną: 

- pracujący na 1 tys. ludności w 2013 r. 

 Zmienna ta dostarcza informacji o proporcji pracujących mieszkańców w danym 

powiecie. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja w obszarze zatrudnienia.  

 

 Pod względem zatrudnienia najlepszą kategorię powiatów tworzą jedynie dwa. 

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje miasto stołeczne Warszawa, dla którego wartość 

zmiennej syntetycznej Q jest najwyższa i dystansuje pozostałe powiaty. Kolejne miejsce 

w rankingu, dopełniające pierwszą grupę powiatów o najlepszej sytuacji pod omawianym 

względem zajmuje miasto Płock. Jedynie osiem powiatów znalazło się w drugiej kategorii 

jednostek o przeciętnej sytuacji. Trzecia kategoria, powiatów o najgorszej sytuacji, 

reprezentowana jest przez znaczną większość, bo aż 32 powiaty. Najgorzej w rankingu 

wypadają powiaty ostrołęcki, radomski, płocki i przysuski. W tych powiatach wskaźnik 

zatrudnienia jest najniższy, co sugeruje, że w ich przypadku znaczna część społeczności 

pozostaje poza rynkiem pracy, innymi słowy jest bierna zawodowo. 

 Tabela nr 11 prezentuje wartości obliczonej zmiennej syntetycznej dla obszaru 

zatrudnienie, a także pozycje powiatów w rankingu oraz przynależność do grup 

klasyfikacyjnych. 
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Tabela 11. Ranking sytuacji powiatów województwa mazowieckiego oraz klasyfikacja powiatów w obszarze 
zatrudnienia w 2013 r. 
 

Powiat Q – wartość złożonej 
zmiennej syntetycznej 

RQ – Pozycja w 
rankingu 

GQ – Grupa 
klasyfikacyjna 

M. st. Warszawa 1,000 1 1 

M. Płock 0,730 2 1 

M. Siedlce 0,585 3 2 

M. Ostrołęka 0,572 4 2 

Warszawski zachodni 0,517 5 2 

Pruszkowski 0,402 6 2 

M. Radom 0,386 7 2 

Piaseczyński 0,362 8 2 

Nowodworski 0,354 9 2 

Grodziski 0,333 10 2 

Sochaczewski 0,320 11 3 

Otwocki 0,312 12 3 

Mławski 0,289 13 3 

Ciechanowski 0,268 14 3 

Sokołowski 0,239 15 3 

Żyrardowski 0,234 16 3 

Wyszkowski 0,207 17 3 

Kozienicki 0,205 18 3 

Grójecki 0,197 19 3 

Garwoliński 0,168 20 3 

Gostyniński 0,165 21 3 

Wołomiński  0,165 21 3 

Miński 0,163 23 3 

Ostrowski 0,142 24 3 

Przasnyski 0,136 25 3 

Legionowski 0,121 26 3 

Płoński 0,118 27 3 

Sierpecki 0,105 28 3 

Pułtuski 0,100 29 3 

Węgrowski 0,081 30 3 

Łosicki  0,079 31 3 

Makowski 0,060 32 3 

Siedlecki 0,060 32 3 

Lipski 0,058 34 3 

Zwoleński 0,037 35 3 

Żuromiński 0,034 36 3 

Szydłowiecki 0,031 37 3 

Białobrzeski 0,029 38 3 

Przysuski 0,018 39 3 

Płocki 0,016 40 3 

Radomski 0,008 41 3 

Ostrołęcki 0,000 42 3 
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 Diagram nr 8 dostarcza informacji o względnie dobrej sytuacji powiatów grodzkich 

pod względem zatrudnienia. W pozostałych przypadkach położenie na wschód o Warszawy, 

czy z dala od jej granic predestynuje do zajmowania niższej pozycji w rankingu. 

 
 
 
Diagram 8. Klasyfikacja powiatów ze względu na sytuację w obszarze zatrudnienia w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
 

Powiaty najlepsze 

Powiaty przeciętne 

Powiaty najgorsze 
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3.9 Analiza współzależności zmiennych syntetycznych 
 
 
 
 Zestawiając rankingi powiatów dla poszczególnych składowych obszarów sytuacji na 

rynku pracy w macierzy korelacyjnej (patrz tabela nr 11) otrzymujemy informację 

o powiązaniach analizowanych obszarów ze sobą. Powiązania te wykazane zostały za 

pomocą obliczonego współczynnika korelacji rang Spearmana (rho Spearmana). Pozycja 

powiatu w rankingu lokalnej gospodarki najmocniej związana była w 2013 roku 

z przepływami na rynku pracy (0,768) oraz z zatrudnieniem (0,720). Im wyższa pozycja 

w rankingu dla obszaru gospodarki, tym wyższa pozycja w rankingu przepływów na rynku 

pracy i zatrudnienia. Interesującym spostrzeżeniem jest to, że efektywność wprowadzanych 

aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych nie wykazuje istotnego powiązania 

z pozostałymi obszarami opisującymi rynek pracy w powiecie. Zaznacza się, choć słabo, 

zależność większej efektywności, współwystępującej wraz z lepszą sytuacją powiatu 

w obszarze bezrobocia. 
 
Tabela 12. Siła związku pomiędzy pozycjami rankingu w składowych obszarach sytuacji na rynku pracy 
w 2013 r. 

Obszary składowe Gospodarka Bezrobocie Oferty pracy Szczególna 
sytuacja 

Przepływy na 
rynku pracy 

Efektywność 
aktywnych 
programów 

Zatrudnienie 

Gospodarka - 0,317 0,213 0,481 0,768 -0,114 0,720 

Bezrobocie 0,317 - 0,444 -0,080 0,468 0,253 0,377 

Oferty pracy 0,213 0,444 - 0,002 0,313 0,064 0,307 

Szczególna 
sytuacja 0,481 -0,080 0,002 - 0,293 -0,128 0,491 

Przepływy na 
rynku pracy 0,768 0,468 0,313 0,293 - 0,020 0,575 

Efektywność 
aktywnych 
programów 

-0,114 0,253 0,064 -0,128 0,020 - -0,177 

Zatrudnienie 0,720 0,377 0,307 0,491 0,575 -0,177 - 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Zauważyć także można względnie znaczące powiązanie pozycji powiatu w rankingu 

w obszarze szczególnej sytuacji osób bezrobotnych z rankingiem lokalnej gospodarki (0,481) 
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i zatrudnienia (0,491). Wystąpiła w tych przypadkach zależność pozytywna, im wyższa 

pozycja w jednym obszarze tym wyższa w pozostałych. 

 
Warto podjąć próbę odkrycia, które zmienne najmocniej związane są z wartością 

zmiennej syntetycznej Q dla powiatów, a co za tym idzie z ich pozycją w rankingu. Tabela 13 

przedstawia wartości współczynnika korelacji liniowej r Pearsona, obliczonego dla 

poszczególnych zmiennych wchodzących w skład modelu sytuacji na rynku pracy a zmienną 

syntetyczną dla poszczególnych lat analizy. Współczynnik r2 oznacza procentowy udział 

w wyjaśnianiu zmienności zmiennej syntetycznej zmiennością poszczególnych zmiennych 

znormalizowanych. 

Zmienność otrzymanych wartości zmiennej syntetycznej dla powiatów województwa 

mazowieckiego w 72,1% wyjaśniona może zostać zmienną „Podmioty gospodarcze wpisane 

do rejestru REGON na 10 tys. ludności”. Siła związku jest dla tej zmiennej największa (0,849). 

Kolejny silny związek uwidacznia się w przypadku zmiennej „osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym”(r=0,813; r2=66,1%). 

Wartości zmiennej syntetycznej nie znajdują zaś wyjaśnienia w rozkładzie zmiennych: 

− odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy, 

− zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w końcu 2013 r. w porównaniu do stanu 

z końca 2012 r.,  

− efektywność realizacji programów przez PUP, 

− osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, 

− zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy w 2013 r. w porównaniu do 2012r. 
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Tabela 13. Siły związku pomiędzy zmiennymi znormalizowanymi a wartością zmiennej syntetycznej 
Q w 2013 r.  

Nazwa zmiennej r Pearsona r2 [w %] 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 
Ludności wg stanu na koniec 2013 r. 0,849 72,1 

Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. 0,787 61,9 

Jednostki gospodarcze wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. 
Ludności w 2013 r. -0,609 37,1 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 
osób w wieku produkcyjnym w 2013 r. 0,813 66,1 

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. [%] 0,751 56,4 

Zmiana (wzrost/spadek) liczby bezrobotnych w końcu 2013 r. w 
porównaniu do stanu z końca 2012 r. [%] -0,102 1,0 

Zmiana (wzrost/spadek) liczby zgłoszonych ofert pracy w 2013 
r. w porównaniu do 2012 r.  [%] 0,336 11,3 

Liczba osób nowo zarejestrowanych na 1 ofertę pracy 
zgłoszoną do PUP w 2013 r. 0,393 15,4 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, będące w okresie do 
12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) [% z ogółu] 0,450 20,3 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku do 25 roku 
życia na koniec 2013 r. [% z ogółu] 0,670 44,9 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające status 
długotrwale bezrobotnych [% z ogółu] 0,643 41,3 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku powyżej 50 
roku życia [% z ogółu] -0,770 59,3 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, samotnie 
wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia [% z 
ogółu] 

-0,399 15,9 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez doświadczenia 
zawodowego [% z ogółu] 0,644 41,5 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, bez kwalifikacji 
zawodowych [% z ogółu] 0,294 8,6 

Średnioroczna stopa napływu do bezrobocia w 2013 r. [%] 0,757 57,3 

Odsetek w odpływie z bezrobocia osób wyłączonych z powodu 
podjęcia pracy w 2013 r. [%] 0,038 0,1 

Efektywność realizacji programów przez PUP w 2013 r. 0,126 1,6 

Pracujący na 1 tys. Ludności w 2012 r. 0,763 58,2 
Źródło: opracowanie własne 
 

 Tabela nr 14 pokazuje zmiany pozycji powiatów w rankingach wykonanych dla 

poszczególnych obszarów składowych sytuacji na rynku pracy. Zajmujące pierwsze miejsce 

w rankingu głównym miasto Warszawa zajmuje czołowe miejsca w rankingach 

szczegółowych, poza dwoma wyjątkami obszarem bezrobocia i efektywności PUP. Powiaty 

zajmujące ostatnie pozycje w rankingach są względnie trwale przywiązane do swoich pozycji. 

W tabeli zaznaczono kolorem zielonym liderów wśród powiatów. Natomiast kolorem 

czerwonym ostatnie miejsca w rankingach. 

Strona | 57  
 



 

Tabela 14. Porównanie pozycji w rankingu w poszczególnych obszarach składowych i dla zmiennej 
syntetycznej. 

Powiat 

Pozycja w rankingu w 2013 r. 
Ogólna 

sytuacja na 
rynku pracy 

Gospodarka Bezrobocie 
Wolne 
miejsca 
pracy 

Szczególna 
sytuacja Przepływy Efektywność Zatrudnienie 

M. Warszawa 1 1 22 2 2 1 26 1 
Piaseczyński 2 2 7 3 5 3 38 8 
Pruszkowski 3 3 25 1 3 4 30 6 
Otwocki 4 7 3 17 1 6 17 12 
M. Siedlce 5 9 11 6 11 6 10 3 
Grodziski 6 5 4 33 7 6 16 10 
Warszawski zachodni 7 4 21 38 4 2 18 5 
M. Ostrołęka 8 11 15 4 13 10 21 4 
Grójecki 9 14 2 5 30 5 9 19 
M. Płock 10 25 10 9 12 14 38 2 
Wołomiński 11 8 41 18 10 23 20 21 
Wyszkowski 12 20 5 20 25 32 3 17 
Białobrzeski 13 22 1 12 37 19 2 38 
Nowodworski 14 16 14 15 24 20 13 9 
Miński 15 13 34 30 8 15 29 23 
Legionowski 16 6 40 40 9 23 18 26 
Łosicki 17 28 6 11 33 21 4 31 
Sierpecki 18 36 26 19 21 33 1 28 
Sochaczewski 19 12 9 31 26 22 37 11 
Węgrowski 20 26 13 14 32 16 7 30 
Ostrowski 21 15 8 26 35 17 14 24 
Mławski 22 34 23 22 16 35 24 13 
Siedlecki 23 21 35 29 27 9 10 32 
Żyrardowski 24 10 38 25 20 27 40 16 
Kozienicki 25 30 17 16 23 34 25 18 
M. Radom 26 18 24 39 19 23 33 7 
Sokołowski 27 17 16 21 36 12 35 15 
Żuromiński 28 41 29 24 17 35 6 36 
Ciechanowski 29 24 20 42 15 29 23 14 
Przysuski 30 40 28 10 22 31 30 39 
Gostyniński 31 29 32 8 29 37 32 21 
Pułtuski 32 38 27 13 34 40 5 29 
Garwoliński 33 23 31 32 31 11 27 20 
Ostrołęcki 34 33 19 36 28 13 21 42 
Płoński 35 27 18 27 39 30 12 27 
Lipski 36 31 12 7 40 27 41 34 
Płocki 37 35 37 34 18 41 15 40 
Szydłowiecki 38 37 42 37 6 42 28 37 
Przasnyski 39 32 33 28 41 17 8 25 
Radomski 40 39 36 41 14 38 33 41 
Makowski 41 19 30 23 42 26 42 32 
Zwoleński 42 42 39 35 38 38 36 35 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Tabela nr 15 ukazuje fluktuacje przynależności powiatów do grup klasyfikacyjnych. 

Zbliżone do przynależności dla ogólnej sytuacji były obszary szczegółowe dotyczące 

gospodarki i zatrudnienia. Największe zmiany zaobserwowano w zmiennej składowej 

dotyczącej szczególnej sytuacji osób bezrobotnych. W tabeli zaznaczono kolorem zielonym 
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powiaty z kategorii o najlepszej sytuacji, kolorem niebieskim o przeciętnej sytuacji, 

a kolorem czerwonym o najgorszej sytuacji. 
 
Tabela 15. Porównanie przynależności klasyfikacyjnej dla poszczególnych obszarów składowych i dla 
zmiennej syntetycznej. 

Powiat 

Przynależność do grupy klasyfikacyjnej w 2013 r. 
Ogólna 

sytuacja na 
rynku pracy 

Gospodarka Bezrobocie 
Wolne 
miejsca 
pracy 

Szczególna 
sytuacja Przepływy Efektywność Zatrudnienie 

M. Warszawa 1 1 2 1 1 1 2 1 
Piaseczyński 1 1 1 1 1 1 3 2 
Pruszkowski 1 1 2 1 1 1 2 2 
Otwocki 1 2 1 2 1 1 2 3 
M. Siedlce 1 2 2 1 1 1 1 2 
Grodziski 1 2 1 2 1 1 2 2 
Warszawski zachodni 2 2 2 3 1 1 2 2 
M. Ostrołęka 2 3 2 1 1 1 2 2 
Grójecki 2 3 1 1 2 1 1 3 
M. Płock 2 3 1 1 1 2 3 1 
Wołomiński 2 2 3 2 1 2 2 3 
Wyszkowski 2 3 1 2 2 2 1 3 
Białobrzeski 2 3 1 1 2 2 1 3 
Nowodworski 2 3 2 2 2 2 1 2 
Miński 2 3 2 2 1 2 2 3 
Legionowski 2 2 3 3 1 2 2 3 
Łosicki 2 3 1 1 2 2 1 3 
Sierpecki 2 3 2 2 2 2 1 3 
Sochaczewski 2 3 1 2 2 2 3 3 
Węgrowski 3 3 2 2 2 2 1 3 
Ostrowski 3 3 1 2 2 2 2 3 
Mławski 3 3 2 2 1 3 2 3 
Siedlecki 3 3 2 2 2 1 1 3 
Żyrardowski 3 3 3 2 1 2 3 3 
Kozienicki 3 3 2 2 2 3 2 3 
M. Radom 3 3 2 3 1 2 3 2 
Sokołowski 3 3 2 2 2 2 3 3 
Żuromiński 3 3 2 2 1 3 1 3 
Ciechanowski 3 3 2 3 1 2 2 3 
Przysuski 3 3 2 1 2 2 2 3 
Gostyniński 3 3 2 1 2 3 2 3 
Pułtuski 3 3 2 2 2 3 1 3 
Garwoliński 3 3 2 2 2 2 2 3 
Ostrołęcki 3 3 2 2 2 2 2 3 
Płoński 3 3 2 2 3 2 1 3 
Lipski 3 3 2 1 3 2 3 3 
Płocki 3 3 3 2 1 3 2 3 
Szydłowiecki 3 3 3 3 1 3 2 3 
Przasnyski 3 3 2 2 3 2 1 3 
Radomski 3 3 2 3 1 3 3 3 
Makowski 3 3 2 2 3 2 3 3 
Zwoleński 3 3 3 2 3 3 3 3 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowanie 
 
 
 Analiza przynależności klasyfikacyjnej powiatów województwa mazowieckiego, 

dokonana w oparciu o wartość zmiennej syntetycznej, zaświadcza o słabej sytuacji 

większości powiatów w obszarze lokalnej gospodarki. Aż 33 powiaty znalazły się 

w najsłabszej kategorii dla tego obszaru (około 78% powiatów). Drugim problematycznym 

polem okazał się obszar nazwany w tym opracowaniu zatrudnienie. Także i w nim większość 

powiatów województwa lokuje się w grupie tych o najgorszej sytuacji (32 powiaty – 76%). 

Oba obszary są ze sobą powiązane. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych powoduje 

wzrost zatrudnienia. Szczególnie w Polsce, gdzie gospodarka nie jest na tyle innowacyjna, 

aby wypierać siłę fizyczną na przykład poprzez szeroką automatyzację. Stąd nakłady 

finansowe na interwencje powinny być kierowane dużym strumieniem na pobudzenie 

gospodarki lokalnej, możliwość zakładania własnych firm, rozwijania nowych podmiotów itp. 

Po drugie dążyć należy do wzrostu zatrudnienia poprzez interwencję, z drugiej strony, 

poprzez minimalizowanie wpływu zjawiska wypadania z rynku pracy, ograniczając liczbę 

biernych zawodowo. Takie zadanie nakładają na swoich członków struktury Unii 

Europejskiej. Jednym z celów projektów finansowanych z EFS jest zwiększenie współczynnika 

aktywności zawodowej. Ranking wydatnie pokazuje, że w województwie mazowieckim jest 

wiele do zrobienia w tej kwestii i to niemal niezależnie od konkretnego powiatu, choć 

powiaty: zwoleński, makowski, radomski czy ostrołęcki mają w tym obszarze najwięcej do 

nadrobienia. 
 

Tabela 16. Liczba powiatów przynależnych do grup klasyfikacyjnych 

Obszary analizy 
Grupa pierwsza – liczba 
powiatów o najlepszej 

sytuacji 

Grupa druga -  liczba 
powiatów o przeciętnej 

sytuacji 

Grupa trzecia – liczba 
powiatów o najgorszej 

sytuacji 

Gospodarka 3 6 33 

Bezrobocie 10 26 6 

Wolne miejsca pracy 12 24 6 

Szczególna sytuacja osób 
bezrobotnych 20 17 5 

Przepływy na rynku pracy 10 23 9 
Efektywność realizacji 
programów przez PUP 13 19 10 

Zatrudnienie 2 8 32 

Sytuacja na rynku pracy 6 13 23 
Źródło: opracowanie własne 
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Jedynie trzy powiaty w obszarze gospodarki i dwa powiaty w obszarze zatrudnienia 

znalazły się w grupie powiatów o najlepszej sytuacji. Były nimi miasto Warszawa, powiat 

piaseczyński i pruszkowski dla gospodarki oraz miasto Płock w odniesieniu do zatrudnienia.  

Dodać należy także, że wspomniane powyżej obszary składowe rynku pracy mają 

największe znaczenie dla ogólnej sytuacji na rynku pracy powiatów w województwie. 

Współczynnik korelacji, siła związku świadczy o silnym powiązaniu rynku pracy z gospodarka 

i zatrudnieniem.  

Kolejnym obszarem, o którym warto wspomnieć, jest bezrobocie i zagadnienia 

szczególnej sytuacji na rynku pracy. Analiza wskazała powiaty najbardziej odstające od 

pozostałych. W grupie taj znalazło się sześć powiatów w obszarze bezrobocia: powiat 

szydłowiecki, wołomiński, legionowski, zwoleński, żyrardowski i płocki. W obszarze 

szczególnej sytuacji w najgorszym położeniu znalazło się zaś pięć powiatów: makowski, 

przasnyski, lipski, płoński i zwoleński. Dynamika zmian redukcji zjawiska bezrobocia jest tam 

najsłabsza. Wskazane powiaty, mające problem z osobami bezrobotnymi zaliczanymi do 

kategorii problemowej, winny konkretnie ukierunkować oferowaną pomoc. Analiza wartości 

zmiennej syntetycznej dla tych powiatów utwierdza w przekonaniu, że na tle pozostałych 

jednostek, największe problemy mają z osobami bez kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego, a także z osobami długotrwale bezrobotnymi oraz młodymi poniżej 25 roku 

życia. Do tych grup powinno się przede wszystkim kierować finansowe wsparcie. 

Kolejnym wnioskiem nasuwającym się z analizy rankingu jest względne spłaszczenie 

sytuacji powiatów pod względem szczególnej sytuacji osób bezrobotnych w powiatach. 

Obszar ten pokazał, że właśnie w tej problematyce najwięcej powiatów może pochwalić się 

przynależnością do grupy o najlepszej sytuacji. Tak było w przypadku 20 powiatów 

województwa.  

Ranking pokazał, że w województwie mazowieckim istnieje sześć powiatów, które 

radzą sobie dobrze na rynku pracy. Zaliczyć do nich należy miasto stołeczne Warszawę, 

powiat piaseczyński, pruszkowski, otwocki, miasto Siedlce i powiat grodziski. Porównując je 

do innych powiatów ogólna sytuacja jest tam uważana za najlepszą. 

W celu samodzielnego analizowania rankingu, w aneksie zamieszczone zostały 

wszystkie dane dla zmiennych diagnostycznych i znormalizowanych. Dzięki temu każdy 

wskaźnik można analizować osobno, tworzyć jego ranking, a także dokonywać klasyfikacji 

w oparciu o wzory przytoczone w części metodologicznej raportu. 
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Analiza rankingu dostarczyła wielu interesujących informacji, które posłużyły do 

sformułowania kilku rekomendacji wraz ze wskazaniem powiatów, w których dany problem 

jest najmocniej zarysowany. 

 

Tabela 17. Rekomendowane działania i kierunki wsparcia 

Lp. Obszar 
interwencji Wskazane powiaty Treść rekomendacji 

1. Gospodarka i 
zatrudnienie 

Powiaty o najniższej wartości wskaźnika 
syntetycznego dla obszaru: 
 
zwoleński 
żuromiński 
przysuski 
radomski 
pułtuski 
szydłowiecki 

Lepsza sytuacja powiatu związana jest ze wzrostem liczby 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  
 
Interwencja powinna zmierzać w kierunku wsparcia 
samozatrudnienia i przedsiębiorczości.  
 
Wsparcie kierowane może być do osób bezrobotnych, ale 
także do szkół, kształcąc uczniów nie tylko na potrzeby rynku 
pracy, ale także na pracodawców. 

2. 

Bezrobocie i 
przynależność 
osób 
bezrobotnych do 
kategorii 
problemowych 

Powiaty o najniższej wartości wskaźnika 
syntetycznego dla obszaru: 
 
makowski 
przasnyski 
lipski 
płoński 
zwoleński 

Priorytetem jest organizacja wsparcia w wychodzeniu 
z bezrobocia osób młodych, poniżej 25 roku życia, bez 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz osób 
długotrwale bezrobotnych. 
 
Analiza korelacyjna wśród powiatów o najgorszej sytuacji 
w obszarze dowiodła, że poprawa sytuacji w tej kwestii 
skutkuje poprawą ogólnej sytuacji powiatu na rynku pracy. 
 
Wsparcie może być ukierunkowane na organizację szkoleń 
i staży u pracodawców dla osób młodych oraz długotrwale 
bezrobotnych.  
System wsparcia kierowany może być także do szkół 
zawodowych na rozwijanie umiejętności praktycznych i staże 
w warunkach pracy w prawdziwej firmie. Wspierać należy 
także proces zdobywania kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów kończących szkoły. 

3. Wolne miejsca 
pracy 

Powiaty o najniższej wartości wskaźnika 
syntetycznego dla obszaru: 
 
ciechanowski 
radomski 
m. Radom 
szydłowiecki 

Analiza korelacyjna wykazała związek pomiędzy 
pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy w powiecie a małą 
liczbą ofert pracy zgłaszanych do PUP. W wielu krajach 
zgłaszanie ofert pracy do publicznych służb zatrudnienia jest 
obowiązkowe. W Polsce takiego przymusu nie ma. Przypadek 
Warszawy, gdzie efektywność realizacji aktywnych 
programów i dynamika bezrobocia jest przeciętna, świadczy 
o istnieniu drugiego kanału poszukiwania pracowników, który 
omija powiatowe urzędu pracy. 
W zbieraniu ofert sprzyjałoby wsparcie PUP w procesie 
monitorowania wolnych miejsc pracy na terenie 
oddziaływania urzędu. Utworzenie platformy stałego 
kontaktu z pracodawcami, poprzez którą urzędy 
otrzymywałyby oferty byłoby pożądanym zadaniem do 
realizacji w każdym powiecie. 
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Aneks 1. Zmienne użyte do obliczenia rankingu powiatów województwa 
mazowieckiego 
 
Numer zmiennej X1 X2 X3 X4 

Powiat 

Podmioty 
gospodarcze wpisane 
do rejestru REGON na 

10 tys. Ludności wg 
stanu na koniec 2013 

r. 

Podmioty nowo 
zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 
tys. ludności w wieku 
produkcyjnym w 2013 

r. 

Jednostki 
gospodarcze 
wykreślone z 

rejestru REGON 
na 10 tys. 

Ludności w 2013 
r. 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą na 100 
osób w wieku 

produkcyjnym w 2013 
r. 

Mazowieckie 1364,00 197,00 77,00 14,90 
Białobrzeski 775,00 111,00 50,00 9,30 
Ciechanowski 782,00 125,00 59,00 9,50 
Garwoliński 677,00 106,00 44,00 8,90 
Gostyniński 714,00 127,00 57,00 9,00 
Grodziski 1342,00 195,00 79,00 17,10 
Grójecki 870,00 110,00 50,00 10,60 
Kozienicki 661,00 80,00 41,00 8,30 
Legionowski 1408,00 188,00 92,00 17,70 
Lipski 730,00 78,00 50,00 9,60 
Łosicki 695,00 114,00 52,00 8,90 
Makowski 762,00 113,00 49,00 9,80 
Miński 904,00 136,00 62,00 11,70 
Mławski 673,00 112,00 55,00 8,40 
Nowodworski 935,00 127,00 61,00 11,30 
Ostrołęcki 563,00 116,00 47,00 7,30 
Ostrowski 835,00 104,00 49,00 11,00 
Otwocki 1242,00 167,00 74,00 15,60 
Piaseczyński 1650,00 252,00 79,00 18,30 
Płocki 613,00 115,00 51,00 7,80 
Płoński 703,00 113,00 52,00 8,90 
Pruszkowski 1659,00 208,00 90,00 20,00 
Przasnyski 673,00 114,00 54,00 8,50 
Przysuski 624,00 104,00 53,00 8,10 
Pułtuski 755,00 123,00 69,00 9,60 
Radomski 676,00 120,00 62,00 8,80 
Siedlecki 643,00 99,00 38,00 8,50 
Sierpecki 608,00 108,00 49,00 7,50 
Sochaczewski 1020,00 111,00 61,00 12,50 
Sokołowski 717,00 104,00 41,00 9,20 
Szydłowiecki 717,00 174,00 78,00 9,10 
Warszawski 
zachodni 1552,00 194,00 88,00 18,10 

Węgrowski 696,00 114,00 52,00 9,00 
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Wołomiński 1211,00 184,00 87,00 15,40 
Wyszkowski 825,00 128,00 59,00 10,60 
Zwoleński 537,00 92,00 52,00 7,00 
Żuromiński 654,00 121,00 68,00 8,80 
Żyrardowski 1095,00 131,00 74,00 14,20 
M. Ostrołęka 1111,00 166,00 80,00 13,20 
M. Płock 1021,00 155,00 86,00 11,80 
M. Radom 1131,00 169,00 95,00 13,90 
M. Siedlce 1094,00 171,00 74,00 12,90 
M. st. Warszawa 2154,00 307,00 98,00 20,60 
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Numer zmiennej X5 X6 X7 X8 
Powiat Stopa 

bezrobocia 
rejestrowanego 
na koniec 2013 

r. [%] 

Zmiana (wzrost/spadek) 
liczby bezrobotnych w 

końcu 2013 r. w 
porównaniu do stanu z 

końca 2012 r. [%] 

Zmiana (wzrost/spadek) 
liczby zgłoszonych ofert 

pracy w 2013 r. w 
porównaniu do 2012 r.  

[%] 

Liczba osób nowo 
zarejestrowanych na 

1 ofertę pracy 
zgłoszoną do PUP w 

2013 r. 
Mazowieckie 11,00 4,10 21,20 3,14 
Białobrzeski 15,50 -10,50 23,40 3,21 
Ciechanowski 17,60 2,10 -8,60 6,64 
Garwoliński 15,40 7,80 11,70 4,48 
Gostyniński 23,70 2,70 45,50 3,53 
Grodziski 7,80 -0,20 24,60 5,14 
Grójecki 8,20 -5,70 19,10 1,94 
Kozienicki 19,20 0,70 28,70 3,83 
Legionowski 15,90 10,00 21,30 7,21 
Lipski 16,80 -1,40 32,60 2,88 
Łosicki  12,20 -2,20 15,00 2,79 
Makowski 25,70 0,50 4,80 3,71 
Miński 12,20 10,40 1,70 3,83 
Mławski 15,60 4,50 19,30 4,13 
Nowodworski 13,30 3,00 33,90 4,01 
Ostrołęcki 18,80 1,20 38,90 6,42 
Ostrowski 17,80 -2,80 0,40 3,56 
Otwocki 9,60 -2,10 8,60 2,89 
Piaseczyński 8,30 1,90 30,30 2,13 
Płocki 21,90 5,50 -11,30 3,44 
Płoński 18,30 1,50 -2,90 3,46 
Pruszkowski 8,60 9,20 56,30 2,30 
Przasnyski 17,70 6,80 15,30 4,37 
Przysuski 27,60 -0,90 30,10 3,12 
Pułtuski 23,50 1,10 15,00 2,81 
Radomski 30,10 -0,50 11,70 7,26 
Siedlecki 13,00 10,10 17,00 4,48 
Sierpecki 24,80 -1,20 31,70 4,24 
Sochaczewski 11,70 1,70 -10,00 3,39 
Sokołowski 12,00 4,30 -0,60 3,04 
Szydłowiecki 38,90 4,10 2,10 5,15 
Warszawski 
zachodni 7,10 9,00 -11,50 4,80 

Węgrowski 15,80 0,90 26,00 3,40 
Wołomiński  17,10 11,10 95,90 7,19 
Wyszkowski 14,50 -4,50 9,00 3,37 
Zwoleński 22,80 5,40 11,20 4,91 
Żuromiński 23,60 1,70 -2,70 3,35 
Żyrardowski 16,40 9,20 -18,80 2,60 
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M. Ostrołęka 15,80 1,50 41,30 2,91 
M. Płock 12,90 1,00 39,60 3,49 
M. Radom 22,60 0,10 -4,00 5,88 
M. Siedlce 11,60 1,90 14,30 1,75 
M. st. Warszawa 4,80 11,40 40,40 1,89 
 

Strona | 69  
 



 
Numer zmiennej X9 X10 X11 X12 
Powiat 

Osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne, będące w 

okresie do 12 miesięcy od 
dnia ukończenia nauki 

(absolwenci) [% z ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane jako 
bezrobotne w wieku 
do 25 roku życia na 
koniec 2013 r. [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane jako 

bezrobotne 
posiadające status 

długotrwale 
bezrobotnych [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 
jako bezrobotne 
w wieku powyżej 
50 roku życia [% z 

ogółu] 

Mazowieckie 4,90 17,10 55,40 25,80 
Białobrzeski 8,40 30,20 59,70 23,90 
Ciechanowski 4,70 17,30 54,60 27,60 
Garwoliński 6,40 25,80 57,30 21,30 
Gostyniński 5,00 19,60 63,20 23,50 
Grodziski 4,30 14,40 35,30 33,30 
Grójecki 7,50 25,30 46,90 25,30 
Kozienicki 5,10 20,70 63,70 24,40 
Legionowski 4,10 14,50 47,50 28,40 
Lipski 7,70 26,70 60,50 20,50 
Łosicki  8,10 25,40 53,30 18,00 
Makowski 5,50 25,80 68,00 19,80 
Miński 6,00 17,90 44,20 26,20 
Mławski 6,60 22,10 50,80 23,90 
Nowodworski 5,10 17,20 48,90 27,60 
Ostrołęcki 7,90 27,60 61,40 16,10 
Ostrowski 6,20 23,80 62,50 19,90 
Otwocki 5,00 15,10 40,70 30,80 
Piaseczyński 3,70 11,70 46,80 30,00 
Płocki 6,90 21,70 53,60 18,70 
Płoński 6,10 22,60 57,70 22,40 
Pruszkowski 2,80 10,60 47,70 32,80 
Przasnyski 8,10 27,30 58,90 18,40 
Przysuski 4,40 20,30 68,10 22,10 
Pułtuski 5,80 24,80 61,60 19,70 
Radomski 4,70 19,40 64,60 21,30 
Siedlecki 10,10 28,60 49,30 16,60 
Sierpecki 5,40 21,40 63,10 18,70 
Sochaczewski 4,90 19,10 50,60 26,70 
Sokołowski 9,90 27,50 54,10 19,20 
Szydłowiecki 4,00 17,10 66,20 22,50 
Warszawski 
zachodni 3,20 12,20 45,90 33,80 

Węgrowski 6,80 26,50 55,60 21,40 
Wołomiński  4,20 15,90 51,10 27,50 
Wyszkowski 8,20 26,80 45,10 20,50 
Zwoleński 7,80 26,80 62,80 18,50 
Żuromiński 6,20 21,80 62,50 20,70 
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Żyrardowski 4,50 18,00 54,10 24,70 
M. Ostrołęka 4,40 13,80 62,20 27,00 
M. Płock 4,50 14,00 57,60 25,70 
M. Radom 3,50 11,90 63,80 27,70 
M. Siedlce 5,30 13,80 55,80 25,80 
M. st. Warszawa 2,70 7,70 49,70 33,20 
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Numer zmiennej X13 X14 X15 X16 
Powiat Osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne, 
samotnie wychowujące co 
najmniej 1 dziecko do 18 

roku życia [% z ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 

jako bezrobotne, 
bez doświadczenia 
zawodowego [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 

jako bezrobotne, 
bez kwalifikacji 

zawodowych [% z 
ogółu] 

Wskaźnik płynności 
bezrobocia (iloraz osób 
wyrejestrowanych do 

liczby osób 
zarejestrowanych) w 

2013 r. 
Mazowieckie 7,30 26,10 33,20 0,96 
Białobrzeski 2,70 32,50 34,50 1,11 
Ciechanowski 8,20 21,40 31,10 0,98 
Garwoliński 4,40 34,30 46,00 0,92 
Gostyniński 7,30 27,10 43,30 0,97 
Grodziski 9,10 19,20 32,60 1,00 
Grójecki 7,10 35,40 25,90 1,05 
Kozienicki 5,80 30,60 32,60 0,99 
Legionowski 8,20 22,10 31,10 0,92 
Lipski 5,80 38,10 29,90 1,01 
Łosicki  6,30 42,50 26,00 1,02 
Makowski 5,80 40,60 62,60 0,99 
Miński 7,70 19,30 30,50 0,92 
Mławski 6,70 25,90 26,50 0,97 
Nowodworski 9,00 22,30 50,40 0,98 
Ostrołęcki 5,20 34,20 28,30 0,99 
Ostrowski 8,00 33,80 31,60 1,03 
Otwocki 6,90 18,80 32,00 1,02 
Piaseczyński 7,40 21,00 38,50 0,98 
Płocki 7,70 27,70 27,00 0,96 
Płoński 8,50 28,90 47,90 0,99 
Pruszkowski 7,80 22,20 29,50 0,93 
Przasnyski 7,00 43,10 37,20 0,93 
Przysuski 3,00 34,30 43,40 1,01 
Pułtuski 8,70 29,40 36,70 0,99 
Radomski 4,00 30,70 34,40 1,01 
Siedlecki 6,50 33,10 22,40 0,92 
Sierpecki 8,80 30,50 23,50 1,01 
Sochaczewski 8,00 31,10 38,00 0,99 
Sokołowski 6,50 33,10 24,90 0,96 
Szydłowiecki 3,40 24,00 35,80 0,95 
Warszawski 
zachodni 6,00 19,90 40,30 0,93 

Węgrowski 7,50 26,80 41,30 0,99 
Wołomiński  6,70 22,20 35,30 0,91 
Wyszkowski 5,50 32,40 37,30 1,03 
Zwoleński 4,90 38,50 34,60 0,94 
Żuromiński 4,80 29,20 26,70 0,98 
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Żyrardowski 10,20 22,40 33,30 0,93 
M. Ostrołęka 8,20 23,50 21,10 0,98 
M. Płock 10,70 21,90 17,20 0,99 
M. Radom 7,70 27,80 32,20 1,00 
M. Siedlce 8,20 23,80 22,40 0,98 
M. st. Warszawa 9,20 18,00 31,70 0,91 
 

Strona | 73  
 



 
Numer zmiennej X17 X18 X19 X20 

Powiat 

Średnioroczna 
stopa 

napływu do 
bezrobocia w 

2013 r. [%] 

Odsetek w 
odpływie z 

bezrobocia osób 
wyłączonych z 

powodu podjęcia 
pracy w 2013 r. 

[%] 

Efektywność  realizacji programów przez PUP w 
2013 r. (stopa proponowanego zatrudnienia) 

[liczba osób, które podjęły pracę - działalność w 
trakcie lub po zakończeniu udziału w programie 

do liczby osób, które zakończyły udział w 
programach] 

Pracujący 
na 1 tys. 
Ludności 
w 2013 r. 

Mazowieckie 0,98 47,00 63,30 272 
Białobrzeski 1,40 47,80 82,20 99 
Ciechanowski 1,63 53,60 64,00 190 
Garwoliński 1,15 54,00 60,00 152 
Gostyniński 1,88 49,50 57,70 151 
Grodziski 1,05 48,70 67,30 215 
Grójecki 0,93 41,60 72,50 163 
Kozienicki 1,85 47,20 61,50 166 
Legionowski 1,48 43,40 65,70 134 
Lipski 1,55 39,00 45,70 110 
Łosicki  1,45 40,10 78,50 118 
Makowski 1,50 40,80 42,80 111 
Miński 1,25 45,90 58,80 150 
Mławski 1,85 49,70 61,60 198 
Nowodworski 1,43 48,80 70,90 223 
Ostrołęcki 1,20 52,10 64,50 88 
Ostrowski 1,38 40,50 69,00 142 
Otwocki 1,05 42,60 67,20 207 
Piaseczyński 0,75 48,10 50,30 226 
Płocki 2,30 42,50 67,70 94 
Płoński 1,65 50,00 71,00 133 
Pruszkowski 0,80 48,80 58,60 241 
Przasnyski 1,38 46,90 72,60 140 
Przysuski 1,65 57,00 58,60 95 
Pułtuski 1,95 38,50 77,10 126 
Radomski 1,93 48,20 54,60 91 
Siedlecki 1,08 53,90 71,10 111 
Sierpecki 1,78 51,10 84,80 128 
Sochaczewski 1,48 45,20 53,80 210 
Sokołowski 1,18 52,00 54,20 179 
Szydłowiecki 2,48 47,00 59,70 100 
Warszawski 
zachodni 0,65 44,20 65,70 285 

Węgrowski 1,33 48,50 72,70 119 
Wołomiński  1,48 45,50 64,90 151 
Wyszkowski 1,73 40,70 80,30 167 
Zwoleński 1,93 40,80 54,00 102 
Żuromiński 1,85 50,40 76,20 101 
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Żyrardowski 1,55 59,60 49,40 177 
M. Ostrołęka 1,10 56,40 64,50 306 
M. Płock 1,23 45,00 50,30 366 
M. Radom 1,48 45,60 54,60 235 
M. Siedlce 1,05 50,60 71,10 311 
M. st. Warszawa 0,45 46,70 60,60 469 
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Aneks 2. Wartości zunitaryzowanych zmiennych użytych do obliczenia 
rankingu powiatów województwa mazowieckiego 
 
Numer zmiennej 

syntetycznej Z1 Z2 Z3 Z4 

Powiat 

Podmioty 
gospodarcze wpisane 
do rejestru REGON na 

10 tys. Ludności wg 
stanu na koniec 2013 

r. 

Podmioty nowo 
zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 
tys. ludności w wieku 
produkcyjnym w 2013 

r. 

Jednostki 
gospodarcze 
wykreślone z 

rejestru REGON 
na 10 tys. 

Ludności w 2013 
r. 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą na 100 
osób w wieku 

produkcyjnym w 2013 
r. 

Białobrzeski 0,147 0,144 0,800 0,169 
Ciechanowski 0,152 0,205 0,650 0,184 
Garwoliński 0,087 0,122 0,900 0,140 
Gostyniński 0,109 0,214 0,683 0,147 
Grodziski 0,498 0,511 0,317 0,743 
Grójecki 0,206 0,140 0,800 0,265 
Kozienicki 0,077 0,009 0,950 0,096 
Legionowski 0,539 0,480 0,100 0,787 
Lipski 0,119 0,000 0,800 0,191 
Łosicki  0,098 0,157 0,767 0,140 
Makowski 0,139 0,153 0,817 0,206 
Miński 0,227 0,253 0,600 0,346 
Mławski 0,084 0,148 0,717 0,103 
Nowodworski 0,246 0,214 0,617 0,316 
Ostrołęcki 0,016 0,166 0,850 0,022 
Ostrowski 0,184 0,114 0,817 0,294 
Otwocki 0,436 0,389 0,400 0,632 
Piaseczyński 0,688 0,760 0,317 0,831 
Płocki 0,047 0,162 0,783 0,059 
Płoński 0,103 0,153 0,767 0,140 
Pruszkowski 0,694 0,568 0,133 0,956 
Przasnyski 0,084 0,157 0,733 0,110 
Przysuski 0,054 0,114 0,750 0,081 
Pułtuski 0,135 0,197 0,483 0,191 
Radomski 0,086 0,183 0,600 0,132 
Siedlecki 0,066 0,092 1,000 0,110 
Sierpecki 0,044 0,131 0,817 0,037 
Sochaczewski 0,299 0,144 0,617 0,404 
Sokołowski 0,111 0,114 0,950 0,162 
Szydłowiecki 0,111 0,419 0,333 0,154 
Warszawski 
zachodni 0,628 0,507 0,167 0,816 

Węgrowski 0,098 0,157 0,767 0,147 
Wołomiński  0,417 0,463 0,183 0,618 
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Wyszkowski 0,178 0,218 0,650 0,265 
Zwoleński 0,000 0,061 0,767 0,000 
Żuromiński 0,072 0,188 0,500 0,132 
Żyrardowski 0,345 0,231 0,400 0,529 
M. Ostrołęka 0,355 0,384 0,300 0,456 
M. Płock 0,299 0,336 0,200 0,353 
M. Radom 0,367 0,397 0,050 0,507 
M. Siedlce 0,344 0,406 0,400 0,434 
M. st. Warszawa 1,000 1,000 0,000 1,000 
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Numer zmiennej 

syntetycznej Z5 Z6 Z7 Z8 

Powiat 

Stopa 
bezrobocia 

rejestrowanego 
na koniec 2013 

r. [%] 

Zmiana (wzrost/spadek) 
liczby bezrobotnych w 

końcu 2013 r. w 
porównaniu do stanu z 

końca 2012 r. [%] 

Zmiana (wzrost/spadek) 
liczby zgłoszonych ofert 

pracy w 2013 r. w 
porównaniu do 2012 r.  

[%] 

Liczba osób nowo 
zarejestrowanych na 

1 ofertę pracy 
zgłoszoną do PUP w 

2013 r. 
Białobrzeski 0,686 1,000 0,368 0,736 
Ciechanowski 0,625 0,425 0,089 0,112 
Garwoliński 0,689 0,164 0,266 0,504 
Gostyniński 0,446 0,397 0,561 0,676 
Grodziski 0,912 0,530 0,378 0,385 
Grójecki 0,900 0,781 0,330 0,965 
Kozienicki 0,578 0,489 0,414 0,622 
Legionowski 0,674 0,064 0,350 0,008 
Lipski 0,648 0,584 0,448 0,795 
Łosicki  0,783 0,621 0,295 0,811 
Makowski 0,387 0,498 0,206 0,644 
Miński 0,783 0,046 0,179 0,623 
Mławski 0,683 0,315 0,332 0,569 
Nowodworski 0,751 0,384 0,459 0,590 
Ostrołęcki 0,589 0,466 0,503 0,153 
Ostrowski 0,619 0,648 0,167 0,671 
Otwocki 0,859 0,616 0,239 0,793 
Piaseczyński 0,897 0,434 0,428 0,931 
Płocki 0,499 0,269 0,065 0,694 
Płoński 0,604 0,452 0,139 0,689 
Pruszkowski 0,889 0,100 0,655 0,900 
Przasnyski 0,622 0,210 0,297 0,525 
Przysuski 0,331 0,562 0,426 0,752 
Pułtuski 0,452 0,470 0,295 0,807 
Radomski 0,258 0,543 0,266 0,000 
Siedlecki 0,760 0,059 0,312 0,505 
Sierpecki 0,413 0,575 0,440 0,548 
Sochaczewski 0,798 0,443 0,077 0,702 
Sokołowski 0,789 0,324 0,159 0,766 
Szydłowiecki 0,000 0,333 0,182 0,383 
Warszawski 
zachodni 0,933 0,110 0,064 0,446 

Węgrowski 0,677 0,479 0,391 0,701 
Wołomiński  0,639 0,014 1,000 0,013 
Wyszkowski 0,716 0,726 0,242 0,706 
Zwoleński 0,472 0,274 0,262 0,426 
Żuromiński 0,449 0,443 0,140 0,709 
Żyrardowski 0,660 0,100 0,000 0,845 
M. Ostrołęka 0,677 0,452 0,524 0,789 
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M. Płock 0,762 0,475 0,509 0,684 
M. Radom 0,478 0,516 0,129 0,251 
M. Siedlce 0,801 0,434 0,289 1,000 
M. st. Warszawa 1,000 0,000 0,516 0,975 
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Numer zmiennej 

syntetycznej Z9 Z10 Z11 Z12 

Powiat 

Osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne, będące w 

okresie do 12 miesięcy od 
dnia ukończenia nauki 

(absolwenci) [% z ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane jako 
bezrobotne w wieku 
do 25 roku życia na 
koniec 2013 r. [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane jako 

bezrobotne 
posiadające status 

długotrwale 
bezrobotnych [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 
jako bezrobotne 
w wieku powyżej 
50 roku życia [% z 

ogółu] 

Białobrzeski 0,230 0,000 0,256 0,559 
Ciechanowski 0,730 0,573 0,412 0,350 
Garwoliński 0,500 0,196 0,329 0,706 
Gostyniński 0,689 0,471 0,149 0,582 
Grodziski 0,784 0,702 1,000 0,028 
Grójecki 0,351 0,218 0,646 0,480 
Kozienicki 0,676 0,422 0,134 0,531 
Legionowski 0,811 0,698 0,628 0,305 
Lipski 0,324 0,156 0,232 0,751 
Łosicki  0,270 0,213 0,451 0,893 
Makowski 0,622 0,196 0,003 0,791 
Miński 0,554 0,547 0,729 0,429 
Mławski 0,473 0,360 0,527 0,559 
Nowodworski 0,676 0,578 0,585 0,350 
Ostrołęcki 0,297 0,116 0,204 1,000 
Ostrowski 0,527 0,284 0,171 0,785 
Otwocki 0,689 0,671 0,835 0,169 
Piaseczyński 0,865 0,822 0,649 0,215 
Płocki 0,432 0,378 0,442 0,853 
Płoński 0,541 0,338 0,317 0,644 
Pruszkowski 0,986 0,871 0,622 0,056 
Przasnyski 0,270 0,129 0,280 0,870 
Przysuski 0,770 0,440 0,000 0,661 
Pułtuski 0,581 0,240 0,198 0,797 
Radomski 0,730 0,480 0,107 0,706 
Siedlecki 0,000 0,071 0,573 0,972 
Sierpecki 0,635 0,391 0,152 0,853 
Sochaczewski 0,703 0,493 0,534 0,401 
Sokołowski 0,027 0,120 0,427 0,825 
Szydłowiecki 0,824 0,582 0,058 0,638 
Warszawski 
zachodni 0,932 0,800 0,677 0,000 

Węgrowski 0,446 0,164 0,381 0,701 
Wołomiński  0,797 0,636 0,518 0,356 
Wyszkowski 0,257 0,151 0,701 0,751 
Zwoleński 0,311 0,151 0,162 0,864 
Żuromiński 0,527 0,373 0,171 0,740 
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Żyrardowski 0,757 0,542 0,427 0,514 
M. Ostrołęka 0,770 0,729 0,180 0,384 
M. Płock 0,757 0,720 0,320 0,458 
M. Radom 0,892 0,813 0,131 0,345 
M. Siedlce 0,649 0,729 0,375 0,452 
M. st. Warszawa 1,000 1,000 0,561 0,034 
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Numer zmiennej 

syntetycznej Z13 Z14 Z15 Z16 

Powiat 

Osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne, 

samotnie wychowujące co 
najmniej 1 dziecko do 18 

roku życia [% z ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 

jako bezrobotne, 
bez doświadczenia 
zawodowego [% z 

ogółu] 

Osoby 
zarejestrowane 

jako bezrobotne, 
bez kwalifikacji 

zawodowych [% z 
ogółu] 

Wskaźnik płynności 
bezrobocia (iloraz osób 
wyrejestrowanych do 

liczby osób 
zarejestrowanych) w 

2013 r. 
Białobrzeski 1,000 0,422 0,619 1,000 
Ciechanowski 0,313 0,865 0,694 0,384 
Garwoliński 0,788 0,351 0,366 0,079 
Gostyniński 0,425 0,637 0,425 0,332 
Grodziski 0,200 0,952 0,661 0,473 
Grójecki 0,450 0,307 0,808 0,696 
Kozienicki 0,613 0,498 0,661 0,431 
Legionowski 0,313 0,837 0,694 0,086 
Lipski 0,613 0,199 0,720 0,527 
Łosicki  0,550 0,024 0,806 0,552 
Makowski 0,613 0,100 0,000 0,433 
Miński 0,375 0,948 0,707 0,080 
Mławski 0,500 0,685 0,795 0,311 
Nowodworski 0,213 0,829 0,269 0,350 
Ostrołęcki 0,688 0,355 0,756 0,396 
Ostrowski 0,338 0,371 0,683 0,615 
Otwocki 0,475 0,968 0,674 0,542 
Piaseczyński 0,413 0,880 0,531 0,391 
Płocki 0,375 0,614 0,784 0,270 
Płoński 0,275 0,566 0,324 0,398 
Pruszkowski 0,363 0,833 0,729 0,131 
Przasnyski 0,463 0,000 0,559 0,131 
Przysuski 0,963 0,351 0,423 0,527 
Pułtuski 0,250 0,546 0,570 0,415 
Radomski 0,838 0,494 0,621 0,498 
Siedlecki 0,525 0,398 0,885 0,049 
Sierpecki 0,238 0,502 0,861 0,530 
Sochaczewski 0,338 0,478 0,542 0,413 
Sokołowski 0,525 0,398 0,830 0,276 
Szydłowiecki 0,913 0,761 0,590 0,217 
Warszawski 
zachodni 0,588 0,924 0,491 0,140 

Węgrowski 0,400 0,649 0,469 0,426 
Wołomiński  0,500 0,833 0,601 0,000 
Wyszkowski 0,650 0,426 0,557 0,609 
Zwoleński 0,725 0,183 0,617 0,194 
Żuromiński 0,738 0,554 0,791 0,371 
Żyrardowski 0,063 0,825 0,645 0,116 
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M. Ostrołęka 0,313 0,781 0,914 0,386 
M. Płock 0,000 0,845 1,000 0,429 
M. Radom 0,375 0,610 0,670 0,462 
M. Siedlce 0,313 0,769 0,885 0,381 
M. st. Warszawa 0,188 1,000 0,681 0,013 
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Numer zmiennej 

syntetycznej Z17 Z18 Z19 Z20 

Powiat 

Średnioroczna 
stopa 

napływu do 
bezrobocia w 

2013 r. [%] 

Odsetek w 
odpływie z 

bezrobocia osób 
wyłączonych z 

powodu podjęcia 
pracy w 2013 r. 

[%] 

Efektywność realizacji programów przez PUP 
w 2013 r. (stopa proponowanego 

zatrudnienia) [liczba osób, które podjęły 
pracę - działalność w trakcie lub po 

zakończeniu udziału w programie do liczby 
osób, które zakończyły udział w programach] 

Pracujący 
na 1 tys. 
Ludności 
w 2013 r. 

Białobrzeski 0,531 0,441 0,938 0,029 
Ciechanowski 0,420 0,716 0,505 0,268 
Garwoliński 0,654 0,735 0,410 0,168 
Gostyniński 0,296 0,521 0,355 0,165 
Grodziski 0,704 0,483 0,583 0,333 
Grójecki 0,765 0,147 0,707 0,197 
Kozienicki 0,309 0,412 0,445 0,205 
Legionowski 0,494 0,232 0,545 0,121 
Lipski 0,457 0,024 0,069 0,058 
Łosicki  0,506 0,076 0,850 0,079 
Makowski 0,481 0,109 0,000 0,060 
Miński 0,605 0,351 0,381 0,163 
Mławski 0,309 0,531 0,448 0,289 
Nowodworski 0,519 0,488 0,669 0,354 
Ostrołęcki 0,630 0,645 0,517 0,000 
Ostrowski 0,543 0,095 0,624 0,142 
Otwocki 0,704 0,194 0,581 0,312 
Piaseczyński 0,852 0,455 0,179 0,362 
Płocki 0,086 0,190 0,593 0,016 
Płoński 0,407 0,545 0,671 0,118 
Pruszkowski 0,827 0,488 0,376 0,402 
Przasnyski 0,543 0,398 0,710 0,136 
Przysuski 0,407 0,877 0,376 0,018 
Pułtuski 0,259 0,000 0,817 0,100 
Radomski 0,272 0,460 0,281 0,008 
Siedlecki 0,691 0,730 0,674 0,060 
Sierpecki 0,346 0,597 1,000 0,105 
Sochaczewski 0,494 0,318 0,262 0,320 
Sokołowski 0,642 0,640 0,271 0,239 
Szydłowiecki 0,000 0,403 0,402 0,031 
Warszawski 
zachodni 0,901 0,270 0,545 0,517 

Węgrowski 0,568 0,474 0,712 0,081 
Wołomiński  0,494 0,332 0,526 0,165 
Wyszkowski 0,370 0,104 0,893 0,207 
Zwoleński 0,272 0,109 0,267 0,037 
Żuromiński 0,309 0,564 0,795 0,034 
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Żyrardowski 0,457 1,000 0,157 0,234 
M. Ostrołęka 0,679 0,848 0,517 0,572 
M. Płock 0,617 0,308 0,179 0,730 
M. Radom 0,494 0,336 0,281 0,386 
M. Siedlce 0,704 0,573 0,674 0,585 
M. st. Warszawa 1,000 0,389 0,424 1,000 
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