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I KWARTAŁ 2014 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 

 Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. 

 Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni (obrazuje to większość wskaźników). 

 Na Mazowszu nie pracowało 44,6% ludności w wieku 15 lat i więcej (w Polsce  49,8%). 

 Wskaźnik zatrudnienia wzrósł na Mazowszu we wszystkich grupach (ogółem, mężczyźni, 

kobiety) zarówno r/r, jak i kw/kw; najbardziej w kategorii mężczyźni (odpowiednio o 0,8 

p.proc. i 1,4 p.proc.). 

 Na koniec I kw. br. na Mazowszu pracowało 1327,4 tys. osób (24,2% ogółu zatrudnionych  

w sektorze przedsiębiorstw w Polsce).  

 W I kw. utrzymał się trwający od września ub.r., wzrost przeciętnego miesięcznego 

zatrudnienia w mazowieckich przedsiębiorstwach w skali roku. 

 Najwyższe zatrudnienie odnotowano na Mazowszu w sekcjach: przemysł - (26,0% ogółu osób 

zatrudnionych), handel; naprawa pojazdów samochodowych – (22,4% ogółu osób 

zatrudnionych) oraz transport i gospodarka magazynowa – (18,5% ogółu osób zatrudnionych).  

 Największy spadek zatrudnienia r/r - w budownictwie (o 8,3%).  

 Największy wzrost zatrudnienia r/r - administrowanie i działalność wspierająca (o 8,3%). 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na koniec I kw.2014 r. 

wyniosło na Mazowszu 5 107,18 zł.  Różnica między najwyższą płacą (w woj. mazowieckim) 

a najniższą (w woj. warmińsko-mazurskim) wyniosła na koniec I kw. 2014 r. aż 1917,26 zł. 

 Na koniec I kw.2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na Mazowszu 11,2%.  

W skali roku oznaczało to poprawę sytuacji o 0,4 p.proc, natomiast w ujęciu kwartalnym 

wartość wskaźnika uległa pogorszeniu o 0,1 p.proc. 

 Najniższe bezrobocie rejestrowane – m.st. Warszawa (4,9%), najwyższe – powiat szydłowiecki 

(38,5%). 

 Na Mazowszu zarejestrowane były 287 357 osoby. Oznacza to spadek liczby osób 

bezrobotnych o 3,2% w skali roku i wzrost o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. 

 Dane dotyczące udziału zarejestrowanych kobiet w ogóle bezrobotnych to jedne 

z nielicznych, w których kobiety wypadły na Mazowszu korzystniej od mężczyzn;  

w I kw. 2014 r. stanowiły 46,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (poprawa w stosunku 

do poprzedniego kwartału). 

 Stopa bezrobocia według BAEL wyniosła na Mazowszu 8,8% (najniższe w Polsce za 

Wielkopolską – 8,7%). W skali kraju wartość wskaźnika ukształtowała się na poziomie 10,6%.  

Na Mazowszu zanotowano wzrost bezrobocia r/r i wzrost w ujęciu kwartał do kwartału. 
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 

 

Aktywność ekonomiczna ludności dotyczy strony podażowej rynku pracy. Jej ocena służy do 

określenia statusu ludzi na rynku pracy i tym samym stanowi podstawową informację o jego kondycji. 

W I kwartale 2014 r. wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat 

 i więcej 60,8% stanowili aktywni zawodowo (55,4% - pracujący i 5,4% – bezrobotni), a 39,2% – bierni 

zawodowo. Oznacza to, że na Mazowszu nie pracowało 44,6% ludności w wieku 15 lat i więcej  

(w III kwartale 2013 r. takich osób było 45,4%, a w IV kw. - 45,5%). Dla porównania - w Polsce w I kw. 

2014 r. osób bezrobotnych i biernych zawodowo była prawie połowa – 49,8% (w III kw. i IV kw. 2013 

r. – 49,3%). Sytuacja analizowanego województwa przedstawia się zatem korzystniej niż w reszcie 

kraju, co w I kw. 2014 r. uległo jeszcze pogłębieniu. 

 

Wykres nr 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy  

w I kwartale 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

O lepszej sytuacji na mazowieckim rynku pracy świadczy również wskaźnik zatrudnienia.  

W I kw.2014 r. wyniósł on ogółem 55,4% (w Polsce – 50,2%), dla mężczyzn 63,3% (w Polsce - 57,6%), 

a dla kobiet 48,2% (w Polsce – 43,3%). Wskaźnik zatrudnienia pokazuje trudniejsze położenie kobiet 

na rynku pracy. Mimo że na Mazowszu jest on wyższy niż w pozostałych województwach, to i tak 

oznacza, że pracuje mniej niż połowa kobiet w wieku 15 lat i więcej.  

 

 

 



Tabela nr 1. Wskaźnik zatrudnienia w I kw.2013 r. i I kw.2014 r.  

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

I kw.2013 I kw.2014 I kw.2013 I kw.2014 I kw.2013 I kw.2014 

Mazowsze 54,8% 55,4% 47,7% 48,2% 62,5% 63,3% 

Polska 49,3% 50,2% 42,0% 43,3% 57,1% 57,6% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela nr 2. Wskaźnik zatrudnienia w IV kw.2013 r. i I kw.2014 r.  

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

IV kw.2013 I kw.2014 IV kw.2013 I kw.2014 IV kw.2013 I kw.2014 

Mazowsze 54,5% 55,4% 47,8% 48,2% 61,9% 63,3% 

Polska 50,6% 50,2% 43,4% 43,3% 58,5% 57,6% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2014 r. był na Mazowszu ogółem wyższy o 0,6 p.proc.  

w stosunku do ubiegłego roku oraz o 0,9 p.proc. wyższy w stosunku do ubiegłego kwartału. Podobnie 

sytuacja przedstawiała się w grupie mężczyzn – wzrost o 0,8 p.proc rok do roku i o 1,4 p.proc. kwartał 

do kwartału. Wzrosła również wartość wskaźnika zatrudnienia kobiet – o 0,5 p.proc. w stosunku do 

 I kw.2013 r. i o 0,4 p.proc. w ujęciu kwartał do kwartału. Z kolei w skali Polski wartość wskaźnika 

zatrudnienia spadła w ujęciu kwartalnym we wszystkich kategoriach, co pogłębiło jeszcze różnicę 

między Mazowszem a resztą kraju. Dokonując analizy danych statystycznych rok do roku – 

najbardziej poprawiła się sytuacja w grupie kobiet – wskaźnik dla Polski wzrósł o 1,3 p.proc., ale i tak 

wciąż znacząco odbiega od wartości odnotowywanej na Mazowszu.  

 

Analiza wskaźnika zatrudnienia w podziale na grupy wiekowe pokazuje, że zdecydowanie najwyższą 

wartość osiągnął w przedziale 25-54 lata. W I kw. 2014 r. wyniósł on: ogółem – 81,6%, mężczyźni – 

86,5%, kobiety – 76,6%. Rozdźwięk między sytuacją kobiet i mężczyzn zaobserwowano najwyraźniej 

w grupie najstarszej (55-64 lata), gdzie różnica w wysokości wskaźnika osiągnęła 21,2 p.proc. (w IV 

kw.2014 r. – 19,3 p.proc.,a w I kw.2013 r. – 18,6 p.proc.). Z kolei w grupie wiekowej 15-24 lata tylko 

w kategorii mężczyzn wartość wskaźnika przekroczyła 30%. 

 

 



ZATRUDNIENIE  

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy  

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Z analizy 

danych GUS wynika, że w I kw. utrzymał się trwający od września ub.r., wzrost przeciętnego 

miesięcznego zatrudnienia w mazowieckich przedsiębiorstwach w skali roku. W rezultacie na koniec  

I kw.2014 r. przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach ukształtowało się na 

poziomie 1327,4 tys. osób (to 24,1% wyniku ogólnopolskiego). W porównaniu do analogicznego 

okresu ub.r. wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach wzrosła o 1,1% (wobec wzrostu o 1,2%  

w marcu ub.r.). 

 Na koniec I kw.2014 r. na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 345,5 tys.  

(w lutym br. - 344,7 tys.; w styczniu br. – 344,0 tys.), handlu – 297,5 tys. (w lutym br. - 296,8 tys.; w 

styczniu br. – 295,9 tys.) oraz transporcie – 245,6 tys. (w lutym br. - 247,6 tys.; w styczniu br. – 250,6 

tys.). Analizując zmiany zatrudnienia w obrębie I kw. w trzech najważniejszych sekcjach można 

zaobserwować, że zarówno w przemyśle, jak i handlu liczba pracujących systematycznie rosła. 

Wyjątek stanowił transport, w którym przeciętne zatrudnienie spadło o 2%.   

Wykres nr 2. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) w podziale na 

sekcje w poszczególnych miesiącach (styczeń, luty, marzec) I kw.2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

10000 

60000 

110000 

160000 

210000 

260000 

310000 

360000 

styczeń 

luty 

marzec 



Jak wynika z danych prezentowanych przez GUS, w skali roku przeciętne zatrudnienie (stan na koniec 

I kw.) wzrosło najbardziej w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 8,3% - z 93 663 do 

101 474 osób). Z kolei największy spadek odnotowano w budownictwie (o 8,3% - z 85 088 do 92 756 

os.).  

WYNAGRODZENIA 

Analiza zmian w obrębie I kw. 2014 r. pokazuje, że płace systematycznie rosły – w porównaniu  

z początkiem, na koniec omawianego okresu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło na 

Mazowszu o 9,7%. W rezultacie ukształtowało się na poziomie 5107,18 zł, co oznacza, że było  wyższe 

o 6,9% od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto zauważyć, że województwo 

mazowieckie było jedynym, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw przekroczyło 5000,00 zł. Na koniec I kw.2014 r. różnica między najwyższą płacą 

 (w woj. mazowieckim), a najniższą (w woj. warmińsko-mazurskim) wyniosła aż 1917,26 zł. 

 

W analizowanym okresie najwyższe wynagrodzenia na Mazowszu otrzymywali pracujący 

w Informacji i komunikacji. Na koniec I kw. 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 

dla tej sekcji 8375,27 zł. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym zaobserwowano we 

wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. W najlepszej sytuacji znalazły się: transport  

i gospodarka magazynowa (wzrost o 22,7%), budownictwo (wzrost o 12,4%) oraz informacja  

i komunikacja (wzrost o 6,1%). Z kolei największy wzrost w obrębie analizowanego kwartału został 

zaobserwowany w sekcjach obsługa rynku nieruchomości i przemysł (o 8,6%).  

 

BEZROBOCIE 

W Polsce funkcjonują dwa źródła, na podstawie których szacuje się stopę bezrobocia - rejestry 

powiatowych urzędów pracy i wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).   

Bezrobocie rejestrowane 

Zgodnie z informacją podaną przez GUS, na koniec II kw.2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego 

wyniosła na Mazowszu 11,2%. W skali roku oznaczało to poprawę sytuacji o 0,4 p.proc, natomiast  

w ujęciu kwartalnym wartość wskaźnika uległa pogorszeniu o 0,2 p.proc. W rankingu województw  

z najniższą stopą bezrobocia Mazowsze po raz kolejny zajęło drugie miejsce (za Wielkopolską – 9,6%). 

Na drugim biegunie ponownie znalazło się woj.warmińsko-mazurskie ze wartością wskaźnika na 

poziomie 21,5%. 



Na koniec I kw.2014 r. na Mazowszu zarejestrowane były 287 357 osoby. Oznacza to spadek liczby 

osób bezrobotnych o 3,2% w skali roku i wzrost o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. 

Podobne tendencje zostały zaobserwowane w całej Polsce. W I kw.2014 r. w urzędach pracy 

zarejestrowanych było 2 182 205 osób (spadek o 5,7% w skali roku i wzrost o 1,1% w ujęciu kwartał 

do kwartału).  

Zestawienie prezentujące poszczególne podregiony Mazowsza według stopy bezrobocia dobrze 

pokazuje wewnętrzne zróżnicowanie województwa. W I kw.2014 r. między podregionem  

z najniższą stopą bezrobocia - m.st. Warszawa (4,9%) a podregionem, w którym sytuacja była 

niezmiennie najgorsza - radomskim (24,4%) odnotowano prawie 20 p.proc. różnicy. W skali roku 

bezrobocie zmniejszyło się w 5 podregionach. Tylko w podregionie m.st.Warszawa odnotowano 

nieznaczny wzrost wartości wskaźnika (o 0,1 p.proc.). 

Mapa. Natężenie stopy bezrobocia w poszczególnych podregionach na koniec I kw. 2014 r.  

z zaznaczeniem zmiany w ujęciu rocznym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 



Rozbieżności w regionie widać jeszcze wyraźniej, kiedy analiza przenosi się na poziom powiatów.  

W I kw. 2014 r. różnica między powiatami o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia wyniosła ponad 

30 p.proc. Najlepsza sytuacja była w powiecie m.st.Warszawa (wartość wskaźnika - 4,9%), a najgorsza 

- nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju - w powiecie szydłowieckim (wartość wskaźnika - 38,5%).  

Dane dotyczące udziału zarejestrowanych kobiet w ogóle bezrobotnych to jedne 

 z nielicznych, w których kobiety wypadły na Mazowszu korzystniej od mężczyzn. Na koniec  

I kw.2014 r. te proporcje wyniosły 46,3% do 53,7%. W analizowanym regionie sytuacja kobiet 

poprawiła się jeszcze w porównaniu z IV kw.2013 r. 

 

Bezrobocie według BAEL 

 

W I kw.2014 r. stopa bezrobocia w skali Polski wyniosła 10,6%. Najniższe bezrobocie cechowało 

Wielkopolskę (8,7%), a Mazowsze – podobne jak w przypadku bezrobocia rejestrowanego – zajęło  

w rankingu drugą pozycję (8,8%). Najwyższa wartość wskaźnika według BAEL została osiągnięta na 

Podkarpaciu – 16,7%.  

 

Tabela nr 3. Stopa bezrobocia według BAEL w I kw.2013 r. i I kw.2014 r. w podziale na płeć  

w Polsce i na Mazowszu. 

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

I kw.2013 I kw.2014 I kw.2013 I kw.2014 I kw.2013 I kw.2014 

Mazowsze 8,4 8,8% 8,3% 9,2% 8,5% 8,4% 

Polska 11,3% 10,6% 11,9% 11,0% 10,8% 10,3% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela nr 4. Stopa bezrobocia według BAEL w IV kw.2013 r. i I kw.2014 r. w podziale na płeć  

w Polsce i na Mazowszu. 

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

IV kw.2013 I kw.2014 IV kw.2013 I kw.2014 IV kw.2013 I kw.2014 

Mazowsze 8,2% 8,8% 8,3% 9,2% 8,0% 8,4% 

Polska 9,8% 10,6% 10,5% 11,0% 9,1% 10,3% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 



O trudnościach kobiet na rynku pracy świadczy m.in. poziom bezrobocia. W I kw.2014 r. stopa 

bezrobocia według BAEL wśród tej grupy wyniosła w skali kraju 11,0%, wśród mężczyzn 10,3%,  

a ogółem 10,6%. Na tym tle korzystniej wygląda sytuacja na mazowieckim rynku pracy – stopa 

bezrobocia jest niższa wśród każdej z grup. Warto zauważyć, że mniejsze są również różnice 

w odczytach wartości stopy bezrobocia między kobietami i mężczyznami. Jednakże analiza zmian 

wartości wskaźnika pokazuje, że w skali roku dystans między Mazowszem a resztą Polski uległ 

zmniejszeniu. W ujęciu rocznym bezrobocie obniżyło się skali kraju we wszystkich kategoriach 

(ogółem – o 0,7 p.proc., kobiety – o 0,9 p.proc., mężczyźni - o 0,5 p.proc.). Na Mazowszu z kolei  

w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. bezrobocie wzrosło w dwóch grupach (ogółem 

  - o 0,4p.proc.i kobiety – o 0,9 p.proc.), a w kategorii „mężczyźni” nieznacznie spadło 0,1 p.proc. 

Niekorzystną tendencję zaobserwowano także w województwie pomiędzy analizowanymi 

kwartałami. W grupie kobiet zanotowano wzrost stopy bezrobocia aż o 0,9 p.proc., natomiast  

w kategorii „ogółem” - o 0,6 p.proc. Najmniejszy spadek (o 0,4 p.proc.) wystąpił w grupie mężczyzn.  

 

 

Opracowała: Magdalena Łotocka 
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