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Wstępna informacja o rynku pracy  
w województwie mazowieckim 1 

 

 
Czerwiec 2009                                                                                                                                        Nr 6 
 
 
W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533 osób w czerwcu. 

 Największy spadek liczby bezrobotnych w następujących kategoriach: bez wykształcenia średniego o 2.541 osób 

ze 115.614 osób w maju do 113.073 osób w czerwcu, długotrwale bezrobotne o 2.227 osób z 93.908 osób  

w maju do 91.681 osób w czerwcu, poprzednio pracujących o 1.418 osób z 156.042 osób w maju do 154.624 

osób w czerwcu, zamieszkałych na wsi o 994 osoby z 91.247 osób w maju do 90.253 osób w czerwcu,  

bez kwalifikacji zawodowych o 712 osób z 62.794 osób w maju do 62.082 osób w czerwcu, osób w okresie  

12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 584 osoby z 8.198 osób w maju do 7.614 osób w czerwcu. 

 Największy wzrost bezrobocia w następujących kategoriach: do 25 roku życia o 488 osób z 39.012 osób  

w maju do 39.500 osób w czerwcu, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 284 osoby z 9.797 osób 

w maju do 10.081 osób, dotychczas nie pracujących o 253 osoby z 45.656 osób w maju do 45.909 osób  

w czerwcu, osób niepełnosprawnych o 51 osób z 7.355 osób w maju do 7.406 osób w czerwcu, cudzoziemców  

o 2 osoby z 753 osób w maju do 755 osób w czerwcu. 

 Wzrost udziału bezrobotnych kobiet z 48,8% w maju do 49,2% w czerwcu (tj. o 0,4 punktu procentowego). 

 Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób  nie  posiadających  prawa  do  zasiłku (78,2%), pracujących przed 

rejestracją (77,1%), bez wykształcenia średniego (56,4%), mieszkańców miast (55,0%) oraz mężczyzn (50,8%). 

 Wzrost (o 2,3%) liczby osób podejmujących pracę z 9.219 osób w maju do 9.430 osób w czerwcu. 

 Spadek  (o 12,3%) liczby pozyskanych ofert pracy z 8.618 ofert w maju do 7.561 ofert w czerwcu. 

 

 

Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu,  

od 1 stycznia 2008 r. zajmuje obszar 35.558 km
2
 (11,4% powierzchni kraju)

2
. W grudniu 2008 r.  

na Mazowszu mieszkało 5.204,5 tys. osób (13,7% ludności Polski), w miastach województwa 

mazowieckiego mieszkało 3.364,5 tys. osób (64,7% ogółu ludności województwa), na wsi 1.840,0 tys. osób 

(35,3%)
3
. 

 
W końcu maja 2009 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 647.023 podmioty gospodarki 

narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu kwietnia 2009 roku liczba 

podmiotów zwiększyła się o 0,01%, a w porównaniu ze stanem w końcu maja 2008 r. – wzrosła o 1,7%.  

 
W maju 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim 

ukształtowało się na poziomie 1.282,9 tys. osób, tj. zbliżonym do poprzedniego miesiąca oraz o 0,9% 

niższym niż w maju 2008 r. W kraju przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,3% niż przed miesiącem oraz 

o 1,7% niż przed rokiem
4
.  

 

                                                           
1 Część danych pochodzi z innych okresów niż czerwiec  2009 r., co jest związane z innym niż miesięczny (kwartalnym,   

   półrocznym, rocznym) okresem sprawozdawczym. 
2  Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008  r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008 
3 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny stan w dniu 31 XII 2008 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, 

  Warszawa 2009 
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W maju 2009 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,2%  

(przy średniej dla kraju 10,8%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: 

wielkopolskie – 7,9%, mazowieckie - 8,2%, śląskie - 8,4% i małopolskie – 8,8%, natomiast najwyższą 

odnotowano w warmińsko-mazurskim – 18,1%, kujawsko - pomorskim - 14,6%, zachodniopomorskim   

- 14,5% oraz lubuskim - 14,4%. 

 
Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę 

bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 31,7%, radomskim – 27,7% oraz przysuskim - 22,3%, 

a najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa – 2,3% oraz powiaty: warszawski zachodni - 

4,9%, pruszkowski - 5,4% oraz grodziski - 5,7%. 

 
 
W końcu czerwca 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było 

zarejestrowanych 200.533 bezrobotnych, w tym 98.710 kobiet (49,2% ogółu bezrobotnych ).  

 

Liczba bezrobotnych w województwie zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca 

o 1.165 osób (0,6%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 305 osób (o 0,3%). 

W czerwcu br. zarejestrowano 24.894 bezrobotnych (czerwcu 2008 r. – 18.684 osoby), 

wyłączono z ewidencji 26.059 osób (w czerwcu 2008 r. – 27.399 osób), w tym z powodu: 

� podjęcia pracy – 9.430 osób – 36,2% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę  

– 71,4% stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną, 

� niepotwierdzenia gotowości do pracy – 9.104 osoby – 34,9% odpływu z bezrobocia,  

� rozpoczęcie stażu – 2.484 osoby – 9,5% odpływu z bezrobocia, 

� rozpoczęcie szkolenia –  1.911 osób – 7,3% odpływu z bezrobocia, 

� dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.088 osób –  4,2% odpływu z bezrobocia. 

W odniesieniu do maja 2009 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1.165 osób (o 0,6%). 

Bezrobocie spadło w 26 powiatach. Największy procentowy spadek odnotowano w mieście Płock o 5,4% 

(o 399 osób) oraz w powiatach: makowskim o 6,2% (262 osoby), lipskim o 6,1% (141 osób), 

białobrzeskim o 4,3% (o 73 osoby) i kozienickim o 4,2% (165 osób). Wzrost bezrobocia wystąpił  

w 16 powiatach. Największy wzrost  bezrobocia odnotowano w powiatach: nowodworskim o 4,0%  

(o 94 osoby), pruszkowskim o 3,9% (o 124 osoby) i wołomińskim o 3,5% (o 250 osób). Biorąc pod uwagę 

obszary województwa procentowy spadek bezrobocia odnotowano w 4 obszarach, największy  

w obszarze płockim  o 2,6% (o 552 osoby). Wzrost bezrobocia wystąpił natomiast w obszarach: 

warszawskim o 1,3% (o 1.049 osób) i ciechanowskim o 0,4% (o 70 osób). 
 
W odniesieniu do czerwca 2008 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 12.760 osób  

(o 6,8%). Bezrobocie wzrosło w 37 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano  

w  powiatach: piaseczyńskim o 46,0% (o 1.333 osoby), grodziskim o 42,7% (o 447osób), legionowskim  

o 30,5% (o 699 osób), wołomińskim o 30,0% (o 1.722 osoby), wyszkowskim o 22,4% (o 760 osób), 

grójeckim o 21,9% (o 547 osób) oraz pruszkowskim o 21,4% (o 579 osób). W 5 powiatach odnotowano 

spadek bezrobocia: w mieście Płock o  19,5% (o 1.693 osoby), mińskim o 8,8% (o 334 osoby), lipskim  

o 8,2% (o 194 osoby), gostynińskim o 0,8% (o 27 osób) oraz sierpeckim o 0,4% (o 14 osób). Biorąc pod 

uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w 5 obszarach, największy w obszarze 

warszawskim  o 12,1% (o 8.825 osób). Spadek bezrobocia odnotowano natomiast w obszarze płockim  

o 6,7% (o 1.462 osoby). 

 

                                                                                                                                                                                           
4
  Urząd Statystyczny w Warszawie „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego” Nr 5, 

 maj 2009 r. 
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Wybrane kategorie bezrobotnych 

Wyszczególnienie czerwiec 
2008 r. 

Udział % 
maj 

2009 r. 
Udział % 

czerwiec 
2009 r. 

Udział % 

Bezrobotni ogółem 
187 773 100,0 201 698 100,0 200 533 100,0 

W tym: 

Kobiety 101 954 54,3 98 405 48,8 98 710 49,2 

Mężczyźni 85 819 45,7 103 293 51,2 101 823 50,8 

Poprzednio pracujący 141 931 75,6 156 042 77,4 154 624 77,1 

Dotychczas nie pracujący 45 842 24,4 45 656 22,6 45 909 22,9 

Zamieszkali na wsi 83 897 44,7 91 247 45,2 90 253 45,0 

Z prawem do zasiłku 28 203 15,0 42 933 21,3 43 711 21,8 

Zwolnieni z przyczyn zakładu 
pracy 

8 566 4,6 9 797 4,9 10 081 5,0 

Osoby w okresie do 12 m - cy 
od dnia ukończenia nauki 

5 103 2,7 8 198 4,1 7 614 3,8 

Cudzoziemcy 412 0,2 753 0,4 755 0,4 

 

 

W końcu czerwca 2009 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: 

� bez wykształcenia średniego 56,4% ogółu bezrobotnych (113.073 osoby), 

� długotrwale bezrobotne 45,7% ogółu bezrobotnych (91.681 osób),
5
 

� bez kwalifikacji zawodowych 31,0% ogółu bezrobotnych (62.082 osoby), 

� bez doświadczenia zawodowego 28,0% ogółu bezrobotnych (56.141 osób), 

� powyżej 50 roku życia 22,4% ogółu bezrobotnych (44.957 osób), 

� do 25 roku życia 19,7% ogółu bezrobotnych (39.500 osób), 

� kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 7,5% ogółu bezrobotnych (15.040 osób)  

� samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,5% ogółu bezrobotnych (10.960 osób), 

� niepełnosprawne 3,7% ogółu bezrobotnych (7.406 osób), 

� które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1,2% ogółu bezrobotnych (2.299 osób), 

� które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1,1% ogółu bezrobotnych 

(2.179 osób). 

 

W czerwcu 2009 r. powiatowe urzędy pracy pozyskały 7.561 ofert pracy, w tym 3.744 oferty pracy 

subsydiowanej. W stosunku do poprzedniego miesiąca pozyskano o 1.057 ofert pracy mniej  

(spadek o 12,3%), a w odniesieniu do czerwca 2008 r.  liczba ofert pracy zmalała o  5.438 ofert pracy  

(spadek o  41,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Lipiec  2009 r.  

                                                           
5
 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny  pozostający   w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem   okresów odbywania stażu i przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy. (Tekst jednolity ogłoszony w  Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 


