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w województwie mazowieckim 1 
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  W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 
 Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.024 osoby z 238.292 osób w kwietniu do 233.268 osób w maju. 

 Spadek bezrobocia wystąpił w następujących kategoriach: poprzednio pracujący o 5.555 osób ze 188.060 osób  

w kwietniu do 182.505 osób w maju, bez wykształcenia średniego o 5.284 osoby ze 133.934 osób w kwietniu  

do 128.650 osób w maju, zamieszkałych na wsi  o 2.545 osób z 103.530 osób w kwietniu 

do 100.985 osób w maju, długotrwale bezrobotne o 1.248 osób ze 103.794 osób w kwietniu do 102.546 osób  

w maju, bez kwalifikacji zawodowych o 940 osób z 72.453 osób w kwietniu do 71.513 osób w maju,  

powyżej 50 roku życia o 574 osoby z 54.053 osób w kwietniu do 53.479 osób w maju,  

dotychczas nie pracujące o 2.326 osób z 52.558 osób w marcu do 50.232 osób w kwietniu,  

 Wzrost bezrobocia wystąpił w kategoriach: osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 2.464 osoby  

z 7.017 osób w kwietniu do 9.481 osób w maju. 

 Wzrost udziału bezrobotnych kobiet z 46,7% w kwietniu do 47,3% w maju (tj. o 0,6 punktu procentowego). 

 Przewagę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby: nie posiadające prawa do zasiłku (80,7%), pracujące 

przed rejestracją (78,2%), mieszkańcy miast (56,7%), bez wykształcenia średniego (55,2%) oraz mężczyźni 

(52,7%). 

 

 

Uwaga w związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. Sprawozdania o rynku pracy MPiPS - 01  
nie jest możliwe porównywanie i zestawianie aktualnych danych z danymi z roku poprzedniego  
w wybranych kategoriach.  

 

W końcu kwietnia 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 657.561 podmioty gospodarki 

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

podmiotów zwiększyła się o 1,6%, a w porównaniu ze stanem w końcu marca 2010 r. zwiększyła się  

o 0,5%.  

W kwietniu 2010 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie 

mazowieckim ukształtowało się na poziomie 1288,9 tys. osób tj. zbliżonym do notowanego w marcu  

br. i o 0,4% wyższym niż w kwietniu  2009 r.  

W kraju przeciętne zatrudnienie było  o 0,3% większe niż w poprzednim miesiącu, natomiast  

nie zmieniło się w odniesieniu do kwietnia ub. r.  

 

                                                           
1  Część danych pochodzi z innych okresów niż kwiecień  2010 r., co jest związane z innym niż miesięcznym, kwartalnym, Półrocznym, rocznym       

    okresem sprawozdawczym. 
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W kwietniu 2010 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,5% (przy średniej 

dla kraju 12,3%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: mazowieckie  

i wielkopolskie – po 9,5%, śląskie – 9,9% oraz małopolskie – 10,3%, natomiast najwyższą województwa:  

warmińsko-mazurskie – 20,0%, zachodniopomorskie – 16,8% oraz kujawsko-pomorskie i lubuskie –  po 16,0%. 

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

bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 33,8%, radomskim – 29,0% oraz przysuskim  

- 23,6%, a najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa – 3,5% oraz powiaty: warszawski 

zachodni – 5,4%, pruszkowski – 6,9%, grodziski – 7,1% oraz grójecki – 7,7%. 

 

W końcu maja 2010 r. w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było 

zarejestrowanych 233.268 bezrobotnych, w tym 110.256 kobiet (47,3% ogółu bezrobotnych).  

 

Liczba bezrobotnych w województwie zmniejszyła się w stosunku do kwietnia 2010 r.  

o 5.024 osoby (2,1%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 947 osób (o 0,9%). 

 

 

W maju 2010 r. zarejestrowano 23.499 bezrobotnych (maj 2009 r. – 24.209 osób), wyłączono  

z ewidencji 28.523 osoby (w maju 2009 r. – 24.997 osób), w tym z powodu: 
 

 podjęcia pracy – 11.665 osób – 40,9% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę 

- 74,8%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,  

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 9.104 osoby – 31,9% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 2.836 osób –9,9% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie szkolenia –  1.606 osób – 5,6% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.014 osób –  3,6% odpływu z bezrobocia. 

 

W odniesieniu do kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5.024 osoby  

(o 2,1%). Bezrobocie spadło w 34 powiatach województwa mazowieckiego.  

Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: białobrzeskim – 7,4%  

(o 140 osób), ostrołęckim – 7,3% (o 386 osób), lipskim – 6,8% (o 164 osoby), grodziskim – 6,4% (o 133 

osoby) oraz sierpeckim – 6,1% (o 239 osób).  

Największy wzrost bezrobocia odnotowano w powiatach: wyszkowskim – o 3,5% (o 159 osób), 

pułtuskim – o 2,7% (o 106 osób), sokołowskim – o 2,5% (o 52 osoby), warszawskim zachodnim – o 2,4% 

(o 62 osoby) oraz żyrardowskim – o 2,1% (o 76 osób).  

Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy spadek bezrobocia odnotowano  

we wszystkich obszarach, największy w obszarze płockim o 4,6% (o 1.030 osób).  
 
 

W odniesieniu do maja 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o 31.570 osób 

(o 15,7%). Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano 

w  m. st. Warszawa o 53,8% (o 13.570 osób) oraz w powiatach: nowodworskim o 39,5%  

(o 929 osób), pruszkowskim o 37,3% (o 1.177 osób), warszawskim zachodnim o 30,8% (o 613 osób), 

otwockim o 27,5% (o 797 osób) i grodziskim o 27,3% (o 416 osób). 

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich 

obszarach, największy w obszarze warszawskim o 30,2% (o 24.329 osób).  
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Wybrane kategorie bezrobotnych 

Wyszczególnienie maj 
2009 r. 

Udział  
% 

kwiecień 
2010 r. 

Udział 
% 

maj 
2010 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 201 698 100,0 238 292 100,0 233 268 100,0 

w tym: 

Kobiety   98 405 48,8 111 203 46,7 110 256 47,3 

Mężczyźni 103 293 51,2 127 089 53,3 123 012 52,7 

Poprzednio pracujący 156 042 77,4 188 060 78,9 182 505 78,2 

Dotychczas nie pracujący   45 656 22,6 50 232 21,1 50 763 21,8 

Zamieszkali na wsi   91 247 45,2 103 530 43,4 100 985 43,3 

Z prawem do zasiłku   42 933 21,3 47 012 19,7 44 997 19,3 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy     9 797   4,9 12 398 5,2 12 252 5,3 

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

   8 189 
  4,1 

7 017 2,9 9 481 4,1 

Cudzoziemcy        753   0,4 953 0,4 943 0,4 

 

W końcu maja 2010 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: 

 bez wykształcenia średniego 55,2% ogółu bezrobotnych (128.650 osób), 

 długotrwale bezrobotne 44,0% ogółu bezrobotnych (102.546 osób),
2
 

 bez kwalifikacji zawodowych 30,7% ogółu bezrobotnych (71.513 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego 27,0% ogółu bezrobotnych (62.875 osób), 

 powyżej 50 roku życia 22,9% ogółu bezrobotnych (53.479 osób), 

 do 25 roku życia 19,6% ogółu bezrobotnych (45.624 osoby), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 7,1% ogółu bezrobotnych (16.489 osób),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,4% ogółu bezrobotnych (12.674 osoby), 

 niepełnosprawne 3,7% ogółu bezrobotnych (8.555 osób), 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1,3% ogółu bezrobotnych 

 (3.011 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 0,01% ogółu bezrobotnych (28 osób). 
 
W maju 2010 r. urzędy pracy pozyskało 8.867 wolnych miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej, w tym 286 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

W odniesieniu do kwietnia 2010 r. pozyskano o 1.300 (o 12,8%) mniej wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej mniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 
Czerwiec 2010 r.  

 

                                                           
2
 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.) 


