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Wstępna informacja o rynku pracy  
w województwie mazowieckim 1 

 

 
Luty 2009                                                                                                                                        Nr 2 
 
 
 

W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 8.089 osób ze 192.912 osób w styczniu do 201.001 osób w lutym. 

 Największy wzrost liczby osób bezrobotnych w następujących kategoriach: poprzednio pracujących o  6.724 

osoby ze 148.077 osób w styczniu do 154.801 osób w lutym, bez wykształcenia średniego o 4.924 osoby  

ze 113.681 osób w styczniu do 118.605 osób w lutym, zamieszkałych na wsi o 3.342 osoby z 89.302 osób  

w styczniu do 92.644 osób w lutym, bez kwalifikacji zawodowych o 2.507 osób z 60.824 osób w styczniu do 

63.331 osób w lutym, do 25 roku życia o 2.138 osób z 36.173 osób w styczniu do 38.311 osób w lutym, bez 

doświadczenia zawodowego o 2.111 osób z 54.738 osób w styczniu do 56.849 osób w lutym, dotychczas nie 

pracujących o 1.365 osób z 44.835 osób w styczniu do 46.200 osób w lutym, powyżej 50 roku życia o 1.094 

osoby z 44.409 osób w styczniu do 45.503 osób w lutym, długotrwale bezrobotnych o 708 osób z 100.450 osób  

w styczniu do 101.158 osób w lutym, bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 627 

osób z 8.888 osób w styczniu do 9.515 osób w lutym. 

 Spadek udziału bezrobotnych kobiet z 50,9% w styczniu do 49,7% w lutym (tj. o 1,2 punktu procentowego). 

 Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób  nie  posiadających  prawa  do  zasiłku (80,8%), pracujących przed 

rejestracją (77,0%), bez wykształcenia średniego (59,0%), mieszkańców miast (53,9%), długotrwale bezrobotnych 

(50,3%) oraz mężczyzn (50,3%). 

 Wzrost (o 2,2%) liczby osób podejmujących pracę z 6.055 osób w styczniu do 6.187 osób w lutym. 

 Spadek  (o 31,3%) liczby pozyskanych ofert pracy z 8.998 ofert w styczniu do 6.179 ofert w lutym. 

 
 
 

Uwaga w związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. Sprawozdania o rynku pracy MPiPS - 01 
(rozszerzenie kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy),  
nie jest możliwe porównywanie i zestawianie obecnych danych z danymi z roku poprzedniego  
w zmienionych kategoriach.  

 

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

od 1 stycznia 2007 r. zajmuje obszar 35.558 km
2
 (11,4% powierzchni kraju)

2
. W czerwcu 2008 r.  

na Mazowszu mieszkało 5.195,0 tys. osób (13,6% ludności Polski), w miastach województwa 

mazowieckiego mieszkało 3.359,5 tys. osób (64,7% ogółu ludności województwa), na wsi 1.835,5 tys. osób 

(35,3%)
3
. 

 
W końcu grudnia 2008 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 649.354 podmioty 

gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu 

września 2008 roku liczba podmiotów zwiększyła się o 0,7% a w porównaniu ze stanem w końcu 

grudnia 2007 r. - 3,5%.  

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

   półrocznym, rocznym) okresem sprawozdawczym. 
2  Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007 
3 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny stan w dniu 30 VI 2008 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008 
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Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego (636.064) stanowiły 98,0% wszystkich 

podmiotów w rejestrze. Wśród nich dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(471.094), stanowiąc 74,1% ogólnej liczby podmiotów tego sektora. W okresie styczeń-grudzień 2008 

roku zarejestrowano 50.070 nowych podmiotów, natomiast 28.794 podmioty zrezygnowały  

z prowadzenia działalności gospodarczej
4
. 

W styczniu 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie 

mazowieckim ukształtowało się na poziomie 1.292,8 tys. i było  niższe o 0,4% w odniesieniu  

grudnia 2008 r. oraz o 0,1% niższe w porównaniu do stycznia 2008 r. W kraju przeciętne 

zatrudnienie było o 0,4% większe niż przed miesiącem i o 0,7% wyższe niż przed rokiem.
5
 

 

W styczniu 2009 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 7,8%  

(przy średniej dla kraju 10,5%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: 

wielkopolskie – 7,2%, śląskie – 7,7%, mazowieckie - 7,8% oraz małopolskie – 8,3%, natomiast najwyższą 

odnotowano w warmińsko-mazurskim – 18,1%, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim  - po 14,8%. 

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

bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 32,5%, radomskim – 28,0% oraz przysuskim   

- 22,3%, a najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa – 2,0% oraz powiaty: warszawski 

zachodni - 4,2%, pruszkowski - 4,7% oraz grodziski - 4,9%. 
 
W końcu lutego 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było 

zarejestrowanych 201.001 bezrobotnych, w tym 99.916 kobiet (49,7% ogółu bezrobotnych ).  

Liczba bezrobotnych w województwie zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca 

o 8.089 osób (4,2%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1.756 osób (o 1,8%). 

W lutym br. zarejestrowano 24.434 osoby bezrobotne (w lutym 2008 r. – 18.800 osób), 

wyłączono z ewidencji 16.345 osób (w lutym 2008 r. – 23.025 osób), w tym z powodu: 

� podjęcia pracy – 6.187 osób – 37,9% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę  

– 89,7% stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną, 

� niepotwierdzenia gotowości do pracy – 6.038 osób – 36,9% odpływu z bezrobocia,  

� dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 719 osób -  4,4% odpływu z bezrobocia. 

W odniesieniu do stycznia 2009 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 8.089 osób (o 4,2%). 

Bezrobocie wzrosło w 41 powiatach. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach: 

legionowskim o 11,7% (o 293 osoby), sochaczewskim o 8,6% (o 215 osób), wyszkowskim o 8,6% (o 326 

osób), grodziskim o 8,0% (o 105 osób). Spadek bezrobocia wystąpił w powiecie garwolińskim o 36 osób  

(o 0,7%). Biorąc pod uwagę obszary województwa wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich 

obszarach, największy w obszarze płockim o 5,5% (o 1.150 osób). 

 
W odniesieniu do lutego 2008 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu spadła o 20.435 osób  

(o 9,2%). Bezrobocie spadło w 30 powiatach województwa. Największy procentowy spadek 

odnotowano w  m. st. Warszawa o 26,3% (o 8.119 osób) oraz w powiatach: ostrołęckim o 24,0% (o 1.418 

osób),  mińskim o 22,8% (o 1.026 osób), otwockim o 20,5% (o 738 osób) oraz sochaczewskim o 19,9%  

(o 670 osób). W 12 powiatach odnotowano wzrost bezrobocia. Największy procentowy wzrost bezrobocia 

odnotowano w powiatach: grodziskim o 13,1% (o 165 osób), piaseczyńskim o 12,0% (o 395 osób), 

węgrowskim o 8,6% (o 329 osób) i grójeckim o 7,9% (o 206 osób). Biorąc pod uwagę obszary 

województwa spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w płockim  o 15,8% 

(o 4.148 osób). 

                                                           
4 Urząd Statystyczny w Warszawie „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego” Nr 1 styczeń 2009 
5 Urząd Statystyczny w Warszawie „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego” Nr 12 grudzień 2008 
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Wybrane kategorie bezrobotnych 

Wyszczególnienie 

 
luty 

2008 r. 
 

Udział % 
 

styczeń 
2009 r. 

Udział % 
 

luty 
2009 r. 

Udział % 

Bezrobotni ogółem 
221 436 100,0 192 912 100,0 201 001 100,0 

W tym: 

Kobiety 115 893 52,3 98 160 50,9 99 916 49,7 

Mężczyźni 105 543 47,7 94 752 49,1 101 085 50,3 

Poprzednio pracujący 168 318 76,0 148 077 76,8 154 801 77,0 

Dotychczas nie pracujący 53 118 24,0 44 835 23,2 46 200 23,0 

Zamieszkali na wsi 99 972 45,2 89 302 46,3 92 644 46,1 

Z prawem do zasiłku 32 581 14,7 36 532 18,9 38 573 19,2 

Zwolnieni z przyczyn zakładu 
pracy 

9 876 4,5 8 290 4,3 8 553 4,3 

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

7 532 3,4 8 888 4,6 9 515 4,7 

Cudzoziemcy 432 0,2 604 0,3 637 0,3 

 

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

� bez wykształcenia średniego 59,0% ogółu bezrobotnych (118.605 osób), 

� długotrwale bezrobotne 50,3% ogółu bezrobotnych (101.158 osób),
6
 

� bez kwalifikacji zawodowych 31,5% ogółu bezrobotnych (63.331 osób), 

� bez doświadczenia zawodowego 28,3% ogółu bezrobotnych (56.849 osób), 

� powyżej 50 roku życia 22,6% ogółu bezrobotnych (45.503 osoby), 

� do 25 roku życia 19,1% ogółu bezrobotnych (38.311 osób), 

� kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 8,0% ogółu bezrobotnych (16.090 osób)  

� samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,7% ogółu bezrobotnych (11.448 osób), 

� niepełnosprawne 3,6% ogółu bezrobotnych (7.154 osoby), 

� które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1,4% ogółu bezrobotnych (2.884 osoby), 

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

(2.284 osoby). 

 

W lutym 2009 r. powiatowe urzędy pracy pozyskały 6.179 ofert pracy, w tym 2.488 ofert pracy 

subsydiowanej. W stosunku do poprzedniego miesiąca pozyskano o 2.819 ofert pracy mniej (spadek  

o 31,3%), a w odniesieniu do lutego 2008 r.  liczba ofert pracy zmalała o 4.360  ofert pracy (spadek  

o  41,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Warszawa, 12 marca 2009 r.  

                                                           
6
 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.) 


