
 1 

0  

 

 
Wstępna informacja o rynku pracy  

w województwie mazowieckim  
- opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy  

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy 
 
 
 

Kwiecień  2012                                                                                                                        Nr 4 

     

  W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 
 Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 4.896 osób z 265.762 osób w marcu 2012 r. do 260.866 osób  

w kwietniu 2012 r. 

 Największy spadek bezrobocia wystąpił w kategoriach osób:  w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

o 6.289 osób z 14.784 osób w marcu do 8.495 osób w kwietniu br., zamieszkałych na wsi  

o 3.178 osób  ze 116.771 osób w marcu  2012 r. do 113.593 osób w kwietniu br., poprzednio pracujących o 3.130 

osób z  210.684 osób w marcu 2012 r. do 207.554 osób w kwietniu br., bez wykształcenia średniego o 3.031 

osób  ze 143.808 osób w marcu 2012 r. do 140.777 osób w kwietniu br., bez doświadczenia zawodowego  

o  2.070 osób  z 71.615 osób w marcu 2012 r. do 69.545 osób w kwietniu br., do 25 roku życia o 2.028 osób  

z 49.733 osób w marcu br. do  47.705 osób w kwietniu br., bez kwalifikacji zawodowych  o 1.768 osób z 87.349 

osób w marcu 2012 r.  do 85.581  osób w kwietniu br., dotychczas nie pracujących o 1.766 osób z 55.078 osób  

w marcu do 53.312 osób w kwietniu br., długotrwale bezrobotne o 1.490 osób ze 135.967 osób w marcu 2012 r. 

do 134.477 osób w kwietniu br.,   

 Wzrost bezrobocia odnotowano tylko w kategorii zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 124 osoby  

z 10.386 osób w marcu do 10.510 osób w kwietniu br. 

 Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,5%), poprzednio pracujących 

(79,6%), mieszkańców miast (56,5%), bez wykształcenia średniego (54,0%), mężczyzn (52,0%)  

oraz długotrwale bezrobotnych (51,6%). 

 Spadek o 919 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z  8.854 miejsc 

w marcu 2012 r. do 7.935  miejsc w kwietniu br. 

 

 

W kwietniu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 19.811 

bezrobotnych (w marcu 2012 r. – 22.255 osób, a w kwietniu 2011 r. – 19.359 osób), z ewidencji 

bezrobotnych wyłączono 24.707 osób (w marcu 2012 r. – 23.589 osób a kwietniu 2011 r. – 27.172 

osoby, a), w tym z powodu: 

 podjęcia pracy – 10.843 osoby – 43,9% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji 

- 85,3%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,  

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 7.465 osób – 30,2% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 1.931 osób – 7,8% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.092 osoby – 4,4% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej – 943 osoby – 3,8% odpływu z bezrobocia. 

 rozpoczęcie szkolenia – 660 osób – 2,7% odpływu z bezrobocia 
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W końcu kwietnia 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 260.866 bezrobotnych,  

w tym 125.238 kobiet, tj. 48,0% ogółu bezrobotnych.  

 
W odniesieniu do marca 2012 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 4.896 osób  

(o 1,8%).  

Spadek bezrobocia odnotowano w 39 powiatach województwa. Największy liczbowy spadek 

odnotowano w m. Płock – o 360 osób (o 4,1%) oraz w powiatach: radomskim – o 399 osób  

(o 2,4%), płockim – o 322 osoby (o 4,0%) oraz garwolińskim – o 256 osób (o 4,4%). 

 Wzrost wystąpił w m. st. Warszawa – o 86 osób (0,2%) oraz w powiatach: ostrowskim  

– o 38 osób (0,7%) i makowskim – o 10 osób (0,2%). 

Biorąc pod uwagę obszary województwa spadek odnotowano we wszystkich obszarach 

największy liczbowy spadek bezrobocia odnotowano w obszarze radomskim – o 1.417 osób (o 2,3%). 
 
 

W odniesieniu do kwietnia  2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 7.520 

osób (o 3,0%).  

Bezrobocie wzrosło w 28 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano  

w m. st. Warszawa – o 3.557 osób (o 8,6%) oraz w powiatach: wołomińskim – o 875 osób (o 9,0%), 

garwolińskim – o  487 osób (o 10,0%), otwockim – o 425 osób (11,1%) warszawskim zachodnim   

– o 406 osób (o 14,1%) oraz legionowskim – o 404 osoby (o 10,4%).    

Spadek  bezrobocia odnotowano w 14 powiatach, największy w miastach: Płock – o 462 osoby 

(o 5,2%) i m. Radom  – o 349 osób (o 1,7%) oraz w powiatach: wyszkowskim  – o 343 osoby (o 7,1%), 

płockim  – o 283 osoby (o 3,5%) oraz radomskim – o 203 osoby (o 1,2%).  

Biorąc pod uwagę obszary województwa, spadek bezrobocia odnotowano w 3 obszarach: 

płockim – o 282 osoby (o 1,1%), radomskim – o 137 osób (o 0,2%) i ostrołęckim – o 115 osób  

(o 0,5%).  

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

  Wyszczególnienie 
kwiecień 
2011 r. 

Udział  
% 

marzec 
2012 r. 

Udział 
% 

kwiecień 
2012 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 253 346 100,0 265 762 100,0 260 866 100,0 

w tym: 

Kobiety 122 004 48,2 127 037 47,8 125 238 48,0 

Mężczyźni 131 342 51,8 138 725 52,2 135 628 52,0 

Poprzednio pracujący 197 836 78,1 210 684 79,3 207 554 79,6 

Dotychczas nie pracujący 55 510 21,9 55 078 20,7 53 312 20,4 

Zamieszkali na wsi 110 920 43,8 116 771 43,9 113 593 43,5 

Z prawem do zasiłku 41 035 16,2 43 702 16,4 42 939 16,5 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 11 247 4,4 10 386 3,9 10 510 4,0 

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

13 545 5,4 14 784 5,6 8 495 3,3 

Cudzoziemcy 861 0,3 896 0,3 880 0,3 
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W końcu kwietnia 2012 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 bez wykształcenia średniego – 54,0% ogółu bezrobotnych (140.777 osób), 

 długotrwale bezrobotne – 51,6% ogółu bezrobotnych (134.477 osób),
1
 

 bez kwalifikacji zawodowych – 32,8% ogółu bezrobotnych (85.581 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 26,7% ogółu bezrobotnych (69.545  osób), 

 powyżej 50 roku życia – 24,4% ogółu bezrobotnych (63.646 osób), 

 do 25 roku życia – 18,3% ogółu bezrobotnych (47.705 osób), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,6% ogółu bezrobotnych (22.350 osób),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,5% ogółu bezrobotnych  

(16.881 osób), 

 niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych (9.773 osoby), 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,6% ogółu bezrobotnych 

(4.058 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (85 osób). 

 
 
W kwietniu 2012 r. urzędy pracy pozyskały 7.935 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, w tym 387 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

 

Odnotowano spadek o 10,4% (o 919 wolnych miejsc pracy) – w odniesieniu do marca 2012 r.  

 oraz spadek o 2,7% (o 218 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej)  

w stosunku do kwietnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Maj 2012r. 

 

                                                           
1
 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 dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 



Wstępna informacja o rynku pracy w kwietniu 2012 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Liczba bezrobotnych 260.866 osób
spadek o 1,8% w porównaniu do marca 2012 r.

Napływ bezrobotnych zarejestrowanych19.811 
wyrejestrowanych24.707Odpływ bezrobotnych

bez prawa do zasiłku osób 83,5%217.927
osób 16,5%42.939z prawem do zasiłku

osobybezrobotni zamieszkali w mieście 56,5%147.273
osoby 43,5%113.593bezrobotni zamieszkali na wsi

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku

Kobiety

48,0%
125.238

Mężczyźni

135.628
52,0%

bez wykształcenia średniego 140 777
długotrwale bezrobotni 134 477
bez kwalifikacji zawodowych 85 581
bez doświadczenia zawodowego 69 545
powyżej 50 roku życia 63 646
do 25 roku życia 47 705
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 22 350
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 16 881
niepełnosprawni 9 773
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 4 058
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 85

subsydiowane 53,8
niesubsydiowane 46,2
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