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Mazowiecki rynek pracy – podsumowanie 2013 r. 
 
 
Sytuacja gospodarcza w 2013 r. nie przedstawiała się najlepiej. Z problemami zmagała się 

większość krajów europejskich, w tym Polska. Według wstępnego szacunku wzrost 

gospodarczy w kraju w 2013 r. wyniósł 1,6% (w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. - 1,9%.). 

Skutki spowolnienia gospodarczego odczuło również województwo mazowieckie. Widać to 

m.in. we wskaźnikach dotyczących bezrobocia, czy w danych dotyczących kondycji 

niektórych branż.  

 

BEZROBOCIE 

 

Początek roku dla mazowieckiego rynku pracy wiązał się ze wzrostem bezrobocia. 

Analiza styczniowych danych GUS pokazała, że w skali roku wartość stopy bezrobocia 

zwiększyła się o 1,0 p.proc, a w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) o 0,6 p.proc. W rezultacie 

wskaźnik osiągnął poziom 11,3 % (niższy od średniej krajowej o 2,9 p.proc). Tendencje na 

Mazowszu korespondowały z niekorzystnymi zmianami obserwowanymi w skali kraju.   

W pierwszym miesiącu 2013 r. wartość wskaźnika wyniosła w Polsce 14,2% - odnotowano 

zatem wzrost o 1,0 p.proc. r/r i o 0,8 p.proc. mdm. 

 

Przez cały 2013 r. stopa bezrobocia w województwie mazowieckim zachowywała się 

dość stabilnie. Od czerwca wskaźnik utrzymywał się w regionie na stałym poziomie – 11,0% 

(tylko z niewielkim spadkiem w październiku - o 0,1 p.proc.). Dynamika wartości stopy 

bezrobocia w całym analizowanym okresie była niewielka. Porównując początek i koniec 

roku jego wartość spadła o 0,3 p.proc. (w skali kraju zmniejszyła się o 0,8 p.proc.). Mimo 

obniżenia stopy bezrobocia, w grudniu 2013 r. była ona wyższa od odnotowanej 

 w analogicznym okresie 2012 r. (o 0,3 p.proc.). Z kolei w Polsce wartość wskaźnika była taka 

sama jak przed rokiem (13,4%). Podkreślał to Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 

Kosiniak – Kamysz, zwracając również uwagę na to, że w ujęciu miesiąc do miesiąca był to 

najniższy wzrost stopy bezrobocia w grudniu od 2008 r. Rok wcześniej wyniósł on w skali 

kraju aż 0,5 p.proc.  
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Wykres nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w okresie styczeń-grudzień 2012 i 2013 r. 
na Mazowszu i w Polsce. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

W ogólnopolskim rankingu porządkującym województwa według wysokości stopy 

bezrobocia rejestrowanego, w każdym miesiącu 2013 r. Mazowsze zajmowało (za 

Wielkopolską) drugie miejsce. Najmniejsza różnica wartości wskaźnika między tymi 

regionami wystąpiła w lutym (o 0,8 p.proc.), a największa we wrześniu i październiku (o 1,6 

p.proc.). 

 

Schodząc z analizą na poziom podregionów, można zaobserwować, że w 2013 r. nie 

odnotowano większych zmian w rozkładzie stopy bezrobocia. Przez cały rok zachowały się 

bardzo duże rozbieżności między poszczególnymi terenami województwa.  

W najkorzystniejszej sytuacji znajdował się niezmiennie podregion m.st.Warszawa, który 

charakteryzowała najniższa wartość wskaźnika (najmniej w styczniu – 4,6%). Na drugim 

biegunie znalazł się podregion radomski, który z kolei  

odznaczał się w każdym miesiącu 2013 r. najwyższą stopą bezrobocia (rekordowy wynik w 

lutym 25,5 %).  Największa różnica wartości wskaźnika między tymi podregionami wystąpiła 
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w dwóch miesiącach (styczniu i lutym) i wyniosła 20,8 p.proc. Z danych GUS wynika, że 

dynamika wartości stopy bezrobocia była największa w podregionach ciechanowsko-płockim 

i radomskim, w których w ciągu roku zanotowano spadek o 0,8 p.proc. Stopa bezrobocia 

zmniejszyła się także w podregionach ostrołęcko-siedleckim i warszawskim zachodnim. 

Sytuacja nie zmieniła się w podregionie warszawskim wschodnim. Co ciekawe – jedynym 

podregionem, który zanotował wzrost wskaźnika w ujęciu styczeń – grudzień 2013 r. było 

m.st. Warszawa.  

 
Wykres nr 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w styczniu i grudniu 2013 r.  
w poszczególnych podregionach Mazowsza. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Dane dotyczące powiatów pokazują, że najwyższą i najniższą stopę bezrobocia w 2013 r. 

zanotowano w styczniu. Niechlubnym rekordem odznaczył się powiat szydłowiecki (39,0%), 

w którym przez cały rok utrzymywała się najwyższa wartość wskaźnika nie tylko na 

Mazowszu, ale i w całej Polsce. Na drugim biegunie znalazł się powiat m.st.Warszawa ze 

stopą bezrobocia na poziomie 4,6%, którego najlepsza pozycja w regionie była niezagrożona 

przez wszystkie miesiące 2013 r. Dynamika wskaźnika bezrobocia największa była 

 w powiatach białobrzeskim i wyszkowskim (w ciągu roku odnotowano w nich spadek o 2,0  
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p.proc.). W grudniu 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła w nich odpowiednio 15,5% i 14,5%. 

Bez zmian na koniec roku (w porównaniu ze styczniem 2013 r.) pozostała sytuacja  

w powiatach: garwolińskim (15,4%), przasnyskim (17,7%) i żyrardowskim (16,4%).  

 

Według danych GUS w końcu grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

 w mazowieckich urzędach pracy wyniosła 283,2 tys. osób., co oznacza, że w stosunku do 

stycznia tego samego roku spadła o 2,4 % (o 6,9 tys. osób). Sytuacja wydaje się korzystna, 

jeśli porównamy ją z 2012 r., kiedy w analogicznym okresie liczba osób wzrosła o 3,9%  

(z 261,7 tys. do 271,9 tys.).  

 

Liczba osób zarejestrowanych na jedną ofertę pracy na Mazowszu zmieniała się  

w poszczególnych miesiącach 2013 r. Najkorzystniej sytuacja przedstawiała się we wrześniu 

(51 osób; w 2012 r.- 53),a najgorzej w grudniu (101 osób; w 2012 r. -114). Analiza w ujęciu 

podregionalnym pokazuje, że w zależności od obszaru, w skali roku liczba osób 

przypadających na jedną ofertę pracy rosła lub malała. Najwyraźniej pogorszyła się sytuacja 

w podregionie radomskim, w którym w grudniu 2013 r. wskaźnik wyniósł 586 osób  

(w grudniu 2012 r. – 384 osoby).  Poprawiło się, ale nadal pozostało bardzo trudne w tym 

wymiarze, położenie podregionu warszawskiego wschodniego. W ujęciu rok do roku liczba 

osób przypadających na jedną ofertę spadła na tym obszarze o 22,4% (z 481 do 373 osób). 

 

ZATRUDNIENIE 

 

Z analizy danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne zatrudnienie w mazowieckich 

przedsiębiorstwach zwiększyło się w ciągu 2013 roku o 0,7% (z 1317,0 tys. do 1326,8 tys.). 

Jest to wynik korzystniejszy niż w 2012 r., kiedy w analogicznym okresie zatrudniienie 

zmniejszyło się o 1,5% (z 1334,2 tys. do 1313,9 tys.).  

 

Analizując zatrudnienie w podziale na sekcje PKD, można zaobserwować, że poprawa 

w opisywanym roku charakteryzowała wybrane branże. Wśród sekcji o znaczącym udziale  

w zatrudnieniu największy wzrost liczby pracowników dotyczył administrowania i działalności 
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wspierającej – o 9,7% (z 92,3 tys. osób w styczniu do 101,2 w grudniu), przemysłu – o 4,7%  

(z 325,1 tys. osób w styczniu do 340,4 tys. osób w grudniu) oraz działalności naukowej, 

profesjonalnej i technicznej – o 2,2% (z 68,0 tys. osób  

w styczniu do 69,5 osób w grudniu). Jak wynika z danych GUS, w ciągu 2013 r. zmalała liczba 

pracowników mazowieckich firm należących do sekcji: budownictwo – o 4,7% (z 94,2 tys. 

osób w styczniu do tys. 89,7 osób w grudniu), zakwaterowanie i gastronomia – o 3,1% (z 32,2 

tys.  osób w styczniu do 31,2 tys. osób w grudniu), transport i gospodarka magazynowa – 

 o 2,3% (z 257,8 osób w styczniu do 251,9 tys. osób w grudniu). 

 
Wykres nr 3. Przeciętne miesięczne zatrudnienie na Mazowszu w poszczególnych sekcjach  
w styczniu i grudniu 2013 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

WYNAGRODZENIA 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w mazowieckich 

przedsiębiorstwach była w każdym miesiącu 2013 r. wyższa niż w pozostałych 

województwach. Rekordowo wysoką wartość odnotowano w regionie w grudniu – 4 889,19 
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zł (wyższą o 15,8% od średniej krajowej),a najniższą w maju – 4 496,60 zł (mimo tego – 

 o 21,5% wyższą od średniej krajowej). Analiza danych dotyczących wynagrodzeń pokazała, 

że największe rozbieżności wystąpiły w 2013 r. między województwem mazowieckim, 

 a województwem warmińsko-mazurskim. W marcu 2013 r. średnia płaca w sektorze 

przedsiębiorstw działających na terenie Mazowsza była aż o 57,4 % wyższa od wynagrodzeń, 

jakie otrzymywali pracownicy firm z regionu Warmii i Mazur.  

 

Wśród sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu najlepiej zarabiali w 2013 r. 

pracownicy mazowieckich firm działających w sekcji działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna.  Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w marcu - 7 845,87 zł (więcej o 64,2% 

od średniego w województwie). Na drugim biegunie znalazła się sekcja administrowanie  

i działalność wspierająca, w której wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto była 

zdecydowanie niższa od średniej na Mazowszu (przez 9 miesięcy 2013 r. nie przekraczała 

3000,00 zł.). Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie tempo wzrostu 

przeciętnych wynagrodzeń brutto w mazowieckich przedsiębiorstwach było wyższe niż  

w 2012 r. W ciągu 2013 r. średnia płaca zwiększyła się o 8,3% (z 4510,78 zł do 4 889,19 zł). 
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