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Wstęp 

  

Niniejszy raport przedstawia analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

mazowieckiego na tle cech i wskaźników ogólnokrajowych. Wprowadzenie stanowi ogólna 

charakterystyka Mazowsza. Następnie w raporcie opisano najważniejsze aspekty rynku pracy: 

aktywność ekonomiczną ludności, zatrudnienie i wynagrodzenia oraz bezrobocie. W każdej części 

zostały przedstawione dane dla II kw.2013 r. oraz trendy długookresowe (2005-2013) wraz z krótkim 

komentarzem. Kolejno zostały opisane wybrane wskaźniki opisujące poziom rozwoju gospodarczego 

w kraju. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte  

z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z badania struktury 

wynagrodzeń oraz innych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w 

Warszawie, a także z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w powiatowych urzędach pracy. 

Dodatkowo raport uzupełniono o kalendarium najważniejszych wydarzeń na Mazowszu w II kw.2013 

r. (konferencje, seminaria). 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od I kwartału 2003 r. do II kwartału 2012 r. do 

uogólniania wyników badania na populację generalną wykorzystywane były dane o ludności Polski 

(ludność w wieku 15 lat i więcej) pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania 

wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności pochodzące z bilansów 

opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 
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II KWARTAŁ 2013 – 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). 

 Zarówno w kraju, jak i na Mazowszu, odnotowano pogorszenie sytuacji w porównaniu  
z II kw. 2012 r. i poprawę w stosunku do I kw. 2013 r. 

  Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej (w Polsce  49,9%). 

 Tylko na Mazowszu współczynnik aktywności zawodowej kobiet przekroczył 50%  
(w pozostałych województwach ponad połowa kobiet była bierna zawodowo). 

 W grupie wiekowej 15-24 lata nie pracowała nawet 1/3 osób (ogółem – 27,3%) na 
Mazowszu. 

 Największy wzrost zatrudnienia w latach 2005-2013 został zanotowany w grupie wiekowej 
55-64 (14,2 p.proc.). 

 W ostatnim miesiącu II kw. na Mazowszu pracowało 1308,7 tys. osób (23,8% ogółu 
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce)  

 Najwyższe zatrudnienie odnotowano na Mazowszu w sekcjach: przemysł - (25% ogółu osób 
zatrudnionych), handel; naprawa pojazdów samochodowych – (23% ogółu osób 
zatrudnionych) oraz transport i gospodarka magazynowa – (19% ogółu osób zatrudnionych). 
W każdej nastąpił spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. 

 Największy spadek zatrudnienia r/r - w budownictwie (o 9,6%) oraz obsłudze rynku 
nieruchomości (o 8,2%). 

 Największy wzrost zatrudnienia r/r - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
 (o 7,3%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 5,2%). 

 Mazowsze było jedynym województwem, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w gospodarce narodowej przekroczyło w II kw. 2013 r. 4 000,00 zł (wyniosło 4 735,92 zł);  
w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wzrosło o 0,3%, a w porównaniu z I kw.2013 r. 
spadło o 2,9%. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na koniec II kw.2013 r. 
wyniosło na Mazowszu 4 593,31 zł (w skali kraju - 3 808,63 zł); było wyższe o 1,3%  
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

 Na Mazowszu najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący w sekcji Informacja i 
komunikacja (na koniec II kw.2013 r. - 7 210,05 zł). 

 Stopa bezrobocia według BAEL była najniższa w Polsce i wyniosła na Mazowszu 7,5% (w skali 
kraju 10,4%). Na Mazowszu w porównaniu zarówno z II kw.2012 r. jak i I kw.2013 r. 
zanotowano spadek bezrobocia.  

 Na Mazowszu zarejestrowane były 281 792 osoby. Oznacza to wzrost liczby osób 
bezrobotnych o 12% w skali roku i spadek o 5% w stosunku do I kw.2013 r. 

 Na koniec II kw.2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na Mazowszu 11,1%.  
(w stosunku do II kw.2012 r. - wzrost o 1,1 p.proc., do I kw.2013 r. - spadek o 0,5 p.proc). 

 Najniższe bezrobocie rejestrowane – m.st. Warszawa (4,9%), najwyższe – powiat 
szydłowiecki (36,8%). 

 Dane dotyczące udziału zarejestrowanych kobiet w ogóle bezrobotnych to jedne 
z nielicznych, w których kobiety wypadły na Mazowszu korzystniej od mężczyzn; w II kw. 
stanowiły 46,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (poprawa w stosunku do II kw.2012).  

 Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych (pow.12 miesięcy) 
wyniósł na Mazowszu 40,4% (w Polsce - 37,1%). W skali roku oznacza to wzrost o 0,8 p.proc. 
Zjawisko długotrwałego bezrobocia pogłębiło się także w odniesieniu do poprzedniego 
kwartału – 0,5 p.proc. 
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Województwo mazowieckie jest największym i zarazem jednym z najbardziej zróżnicowanych 

regionalnych rynków pracy. Administracyjnie dzieli się na 6 podregionów, 42 powiaty, w tym miasta 

na prawach powiatu oraz 314 gmin. Centrum życia gospodarczo - społecznego jest Warszawa wraz  

z aglomeracją warszawską, której rozwój, możliwości i zasoby powodują, że Mazowsze prowadzi  

w większości statystyk i rankingów ekonomicznych. Na przeciwległym biegunie znajdują się tereny na 

południu (region radomski) i duża część regionu ostrołęcko-siedleckiego. Dla południowej części 

Mazowsza charakterystyczny jest przede wszystkim problem z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi 

przemysłu, który skutkuje m.in. bardzo wysokim bezrobociem. Część wskaźników cechujących 

obszary północno-wschodnie jest również niższa od średniej krajowej. W związku z powyższym 

pierwszą i najważniejszą kwestią, jaką należy uwzględnić w analizie Mazowsza są występujące w nim 

wewnętrzne dysproporcje. 

 

Tabela 1. Podstawowe dane o województwie mazowieckim. 

                            Cecha Liczba 

Powierzchnia 35 558 km2 (1 m. w kraju) 

Liczba powiatów 
 

w tym miasta na prawach powiatu: 

 
 

42 
 

5 
(Warszawa, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka) 

Liczba ludności 5 307,2 tys. (1 m. w kraju) 

Zarejestrowane podmioty 
gospodarcze  

675 099  
(17,4 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w całej Polsce)  

Najwięcej zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

m.st. Warszawa (60% ogółu podmiotów zarejestrowanych  
na Mazowszu) 

Najmniej zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

powiaty zwoleński i łosicki (po 0,3% ogółu podmiotów 
zarejestrowanych na Mazowszu) 

Najwięcej zatrudnionych osób 
w sekcjach: 

przemysł, handel, transport  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys.1 Mapa województwa mazowieckiego w podziale na powiaty 

(kolorami zostały wyróżnione podregiony). 

 

             Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Mazowsze zamieszkuje 5 302,7 tys. osób, co powoduje, że jest najbardziej zaludnionym 

spośród wszystkich województw. Najwyższy odsetek mieszkańców charakteryzuje m.st. Warszawę – 

1 718 219 osób (32,4% mieszkańców Mazowsza; największy odsetek spośród wszystkich miast 
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wojewódzkich). Najniższą liczbą ludności spośród wszystkich podregionów wyróżnia się podregion 

radomski – 621 888 osób, co stanowi 11,7% ogółu wszystkich Mazowszan.  

 
Rys. 2 Mapa z liczbą ludności zamieszkującą poszczególne podregiony na Mazowszu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Tabela nr 2. Odsetek ludności zamieszkującej Mazowsze i Polskę w podziale na miasto i wieś.  

 
miasto wieś 

Mazowsze 64,2% 35,8% 

Polska 60,5% 39,5% 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Województwo mazowieckie charakteryzuje wysoki stopień urbanizacji – miasta zamieszkuje 

3 405 450 osób, co stanowi 64,2% ogółu ludności (w Polsce ten odsetek wynosi 60,5%). Analizowany 

region został zaklasyfikowany (po pomorskim i wielkopolskim) do najwyższej grupy pod względem 

poziomu potencjału demograficznego, o czym przesądziło przede wszystkim najwyższe saldo migracji, 
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czyli różnica między napływem a odpływem ludności.1 Województwo mazowieckie jest atrakcyjnym 

celem migracyjnym, głównie dzięki temu, że w jego granicach znajduje się stolica kraju - Warszawa. 

Tabela nr 3. Struktura ludności według płci na Mazowszu i w Polsce. 

 
kobiety mężczyźni 

Mazowsze 52,2% 47,8% 

Polska 51,6% 48,4% 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na Mazowszu mamy do czynienia 

 z przewagą kobiet. W II kw.2013 r. region zamieszkiwało 2 767 919 kobiet (52,2% ogółu ludności)  

w stosunku do 2 539 358 mężczyzn (47,8% ogółu ludności). Te wyniki czynią województwo 

mazowieckie jednym z najsilniej sfeminizowanych w kraju (średnio w Polsce kobiety stanowią 51,6%), 

dodatkowo z tendencję rosnącą (według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. grupa ta 

stanowiła 51,9% ogółu ludności).  

Tabela nr 4. Struktura ludności według wieku na Mazowszu i w Polsce. 

 do  24 r.ż. 25-54 55-64 od 65  r.ż. 

Mazowsze 28,1% 43,8% 13,6%             14,5% 

Polska 28,7% 44,0% 13,7% 13,6% 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Zgodnie z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. struktura ludności pokazuje, 

że osób młodych do 24 r.ż. żyło na Mazowszu 28,1%. Dokładnie tyle samo osób liczyły w sumie dwie 

najstarsze kategorie wiekowe (od 55 r.ż). Grupa wiekowa 25-54 lata obejmowała 43,8% mieszkańców 

regionu. Porównując z danymi demograficznymi innych województw, Mazowsze ma jedną z 

najstarszych struktur wiekowych. Według prognoz długoterminowych w 2035 r. województwo 

mazowieckie będzie zamieszkiwało 5 469,5 tys. osób (o 4,3%) więcej niż w 2010 r. Mimo tych 

pozytywnych przewidywań, Mazowsze będzie jednocześnie podlegać postępującemu w całej Europie 

procesowi starzenia się społeczeństwa. Do 2035 r. znacząco podwyższy się średnia wieku na 

Mazowszu i w wyniku tego nastąpią zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku 

– zwiększy się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (do 25,7 %), a zmniejszy w wieku 

produkcyjnym do (do 58,1%).2 

                                                           
1 Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2013. 
2http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_prognoza_demograficzna_dla_mazowsza_do_2035_jednostronicowa.pdf. 
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Ludność ze względu na 
aktywność ekonomiczną 

aktywni 
zawodowo 

pracujący 

bezrobotni 

bierni 
zawodowo 

2.1. Aktywni i bierni zawodowo 

 

Z perspektywy rynku pracy ludność w wieku 15 lat i więcej możemy podzielić przede wszystkim na 

dwie grupy: aktywnych i biernych zawodowo3. 

 

Aktywni zawodowo to zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne, ale tylko te, które aktywnie 

poszukują zatrudnienia i są gotowe do jego podjęcia. 

 

 Bierni zawodowo to osoby, które spełniają łącznie lub rozłącznie następujące kryteria: nie pracują, 

nie szukają pracy lub nie są gotowe do jej podjęcia.  

 

Schemat nr 1. Podział ludności ze względu na ich status na rynku pracy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie definicji GUS. 

 

Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz popyt na pracę. Podaż pracy 

reprezentują wszystkie osoby zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia, czyli ci, którzy pracują lub 

poszukują zatrudnienia. Popyt na pracę pokazuje z kolei drugą stronę rynku – ile, kogo i na jakich 

warunkach chcą zatrudniać pracodawcy. Istotnym aspektem przy analizie podaży pracy odgrywa 

                                                           
3 Zgodnie z definicją przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny (http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6827.htm). 

 

2. Aktywność ekonomiczna                           
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kwestia podziału ludności na grupy wiekowe. Przedział 0-17 lat to wiek przedprodukcyjny. Wiek 18-

59 lat dla kobiet i 18-64 dla mężczyzn klasyfikuje się jako wiek produkcyjny i to liczbę ludności z tej 

kategorii bierze się pod uwagę określając wielkość potencjalnych zasobów pracy. Wiek powyżej 60 lat 

dla kobiet i 65 – dla mężczyzn nazywa się wiekiem poprodukcyjnym. 

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. 

Monitorowanie ww. statusu odbywa się poprzez Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 

w którym aktywność ekonomiczną ocenia się na podstawie sytuacji respondentów w określonym 

tygodniu. 

 

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

2013 r. 

 

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W II kwartale 2013 r. wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej 

60,2% stanowili aktywni zawodowo (55,7% - pracujący i 4,5% – bezrobotni), a 39,8% – bierni 

zawodowo. Oznacza to, że na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W II 

kwartale 2012 r. takich osób było 44,0%. Sytuacja w woj. mazowieckim mimo pogorszenia i tak jest 

korzystna na tle całego kraju. Dla porównania - w Polsce w II kw. 2013 r. osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo była prawie połowa – 49,9%. 

 

 

 

55,7% 

4,5% 

39,8% 

Pracujący na Mazowszu 

Bezrobotni na Mazowszu 

Bierni zawodowo 

50,1% 

5,8% 

44,1% 

Pracujący w Polsce 

Bezrobotni w Polsce 

Bierni zawodowo w Polsce 
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2.2. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

Do opisywania aktywności ekonomicznej ludności służy m.in. współczynnik aktywności 

zawodowej. Współczynnik aktywności zawodowej pokazuje, jak duży jest udział ludzi aktywnych 

zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych, w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej lub 

danej grupy (np. kobiet - jeśli badamy aktywność zawodową kobiet). 

Tabela nr 5. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w II kw. 2012 r. i II kw. 2013 r. 

 
ogółem kobiety mężczyźni 

 
II kw. 2012 II kw. 2013 II kw. 2012 II kw. 2013 II kw. 2012 II kw. 2013 

Mazowsze 60,8% 60,3% 53,3% 53,0% 68,9% 68,4% 

Polska 55,8% 55,9% 48,1% 48,0% 64,2% 64,5% 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tabela nr 6. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w I kw. 2013 r. i II kw. 2013 r. 

 
ogółem kobiety mężczyźni  

 
I kw. 2013 II kw. 2013 I kw. 2013 II kw. 2013 I kw. 2013 II kw. 2013 

Mazowsze 59,9% 60,3% 52,0% 53,0% 68,3% 68,4% 

Polska 55,5% 55,9% 47,7% 48,0% 64,0% 64,5% 

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres nr 2. Dynamika współczynnika aktywności zawodowej ludności (%) na przestrzeni lat 2005-

2013 (II kw.) w Polsce i na Mazowszu. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

45,0 

50,0 

55,0 

60,0 

65,0 

70,0 

II kw.2005 II kw.2006 II kw.2007 II kw.2008 II kw.2009 II kw.2010 II kw.2011 II kw.2012 II kw.2013 

ogółem na Mazowszu mężczyźni na Mazowszu kobiety na Mazowszu 

ogółem w Polsce mężczyźni w Polsce kobiety w Polsce 
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Analiza powyższych danych wyraźnie pokazuje, że kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż 

mężczyźni. W II kw.2013 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w skali kraju ogółem 55,9%, 

dla mężczyzn 64,5%, a dla kobiet jedynie 48,0%. Na tle danych ogólnopolskich sytuacja na 

mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie. W analizowanym okresie współczynnik osiągnął 

następujący poziom: ogółem – 60,3%,  dla mężczyzn – 68,4%, a dla kobiet – 53,0%. We wszystkich 

wymienionych grupach były to najwyższe wartości spośród odnotowanych w poszczególnych 

województwach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko na Mazowszu współczynnik dla kobiet 

przekroczył 50,0% (w 15 innych województwach ponad połowa kobiet byla bierna zawodowo),  

a ogółem  - 60,0%. 

Porównując z analogicznym okresem 2012 r. obserwujemy pogorszenie sytuacji na Mazowszu. 

Ogółem i dla mężczyzn spadek wyniósł 0,5 p.proc., a dla kobiet 0,3 p.proc. Natomiast w odniesieniu 

do I kw.2013 r. zanotowany został wzrost o 0,4 p.proc. ogółem, o 0,1 p.proc dla mężczyzn i najwyższy  

o 1 p.proc dla kobiet. Poprawa sytuacji jest widoczna także w danych ogólnopolskich. Ma na to 

wpływ sezonowość, która jest jednym z czynników charakteryzujących dane kwartalne o sytuacji na 

rynku pracy. Najwyższe wartości osiągane są od kwietnia do września włącznie, czyli w drugim 

 i trzecim kwartale.  

Analizując trendy długookresowe można zaobserwować, że od 2007 roku współczynnik 

aktywności zawodowej w skali kraju systematycznie rósł we wszystkich grupach (ogółem, mężczyźni, 

kobiety). Największa dynamika cechowała współczynnik dla mężczyzn. Porównując  

II kw.2005 r. i II kw.2013 r. jego wartość wzrosła o 2,1 p. proc. Z kolei na Mazowszu występowały 

 w tym zakresie wahania danych. W 2010 r. nastąpił spadek poziomu współczynnika we wszystkich 

analizowanych grupach. Mimo tego dynamika współczynnika aktywności zawodowej była w tym 

regionie dużo wyższa – we wszystkich grupach (ogółem, kobiety, mężczyźni) różnica między  

II kw.2005 r. a II kw.2013 r. przekroczyła 5 p. proc. 

 

2.3. Wskaźnik zatrudnienia 

 

Wskaźnik zatrudnienia obrazuje udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat  

 i więcej lub danej grupy. Wskaźnik zatrudnienia jest stosowany do pomiaru wykorzystania zasobów 

pracy oraz do pokazania zróżnicowania między sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 
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Tabela nr 7. Wskaźnik zatrudnienia w II kw.2012 r. i II kw.2013 r.  

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

II kw.2012 II kw.2013 II kw.2012 II kw.2013 II kw.2012 II kw.2013 

Mazowsze 56,0% 55,7% 49,0% 48,8% 63,7% 63,4% 

Polska 50,3% 50,0% 42,9% 42,6% 58,3% 58,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela nr 8. Wskaźnik zatrudnienia w I kw.2013 r. i II kw.2013 r. 

 

ogółem kobiety mężczyźni  

 

I kw.2013 II kw.2013 I kw.2013 II kw.2013 I kw.2013 II kw.2013 

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

Polska 49,3% 50,0% 42,0% 42,6% 57,1% 58,2% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

  

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

W II kw. 2013 r. wyniósł on ogółem 56,0% (w Polsce – 50,3%), dla mężczyzn 63,4% (w Polsce - 58,2%), 

a dla kobiet 48,8% (w Polsce – 42,6%). Wskaźnik zatrudnienia, podobnie jak współczynnik aktywności 

zawodowej, potwierdza trudniejsze położenie kobiet na rynku pracy. Mimo że na Mazowszu jest on 

dużo wyższy niż w pozostałych województwach (w kolejnym województwie –  łódzkim odnotowano 

wartość niższą o 5,1%), to  i tak oznacza, że pracuje mniej niż połowa kobiet w wieku 15 lat i więcej.  

Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2013 r. był na Mazowszu ogółem niższy o 0,3 p. proc.  

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

Potwierdza to zależności zaobserwowane w przypadku współczynnika aktywności zawodowej.                     

W skali roku nastąpiło pogorszenie sytuacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn, natomiast w stosunku do 

I kw. b.r. odnotowano poprawę związaną ze zjawiskiem sezonowości. Pokazują to również dane 

ogólnopolskie - spadek w stosunku do II kw.2012 r. o 0,3 p.proc. i wzrost w stosunku do I kw.2013 r.  

o 0,7 p.proc. 
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Tabela nr 9. Wskaźnik zatrudnienia w II kw.2012r. I kw.2013 r. i II kw.2013 r. na Mazowszu w podziale 

na grupy wiekowe. 

  
II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

ogółem 

15-24 29,3% 25,6% 27,3% 

25-54 82,6% 81,8% 
82,6% 

55-64 43,8% 45,9% 
46,6% 

kobiety 

15-24 27,9% 20,7% 23,3% 

25-54 77,7% 76,9% 77,8% 

55-64 33,6% 37,0% 38,1% 

mężczyźni 

15-24 30,5% 30,5% 31,1% 

25-54 87,3% 86,4% 87,6% 

55-64 55,6% 55,6% 56,1% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

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

najwyższą wartość osiągnął w przedziale 25-54 lata. W II kw. 2013 r. wyniósł on ogółem – 82,6%, 

mężczyźni – 87,6%, kobiety – 77,8%. Rozdźwięk między sytuacją kobiet i mężczyzn jest 

najwyraźniejszy w grupie najstarszej (55-64 lata), gdzie różnica w wysokości wskaźnika osiągnęła 18 

p.proc. Z kolei w grupie wiekowej 15-24 lata nie pracowała nawet 1/3 osób (ogółem – 27,3%).  

Zjawisko sezonowości miało zróżnicowany wpływ na poszczególne grupy – różnica  

w stosunku do poprzedniego kwartału wahała się od 2,6 p.proc. do 0,5 p.proc. Ciekawe, że 

najwyraźniej widoczne było ono wśród kobiet w wieku 15-24 lata, a bardzo mały wpływ miało na 

zatrudnienie mężczyzn z tego samego przedziału wiekowego (0,6 p.proc.). 
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Wykres nr 3. Dynamika wskaźnika zatrudnienia (%) na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.)  

w poszczególnych grupach wiekowych w podziale na płeć na Mazowszu.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Obserwacja trendu długookresowego (2005-2013) pokazuje, że w każdej z analizowanych 

grup występują wahania wartości wskaźnika zatrudnienia. Największą dynamikę można 

zaobserwować w kategorii „kobiety w wieku 55-64” - różnica między II kw.2005 r. a II kw.2013 r. 

wynosi aż 14,5 p.proc. Podobnie wysoki wzrost zatrudnienia zanotowany został w przypadku 

mężczyzn z tego samego przedziału wiekowego - 13,1 p.proc. Można wnioskować, że miały na to 

wpływ unijne projekty mające na celu promowanie zatrudnienia w tym grupach wiekowych. 

Najmniejsza dynamika cechuje grupę wiekową 15-24 lata.  Różnica w analizowanym okresie wyniosła 

zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn niewiele ponad 7 p.proc. 
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Tabela nr 10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II kw.2012r. I kw.2013 r. i II kw.2013 

r. na Mazowszu i w Polsce. 

 
II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013  

ogółem na Mazowszu 56,0% 54,8% 55,7% 

osoby niepełnosprawne 
 na Mazowszu 

18,8% 15,4% 12,9% 

ogółem w Polsce 50,3% 49,3% 50,0% 

osoby niepełnosprawne ogółem w Polsce 21,6% 21,0% 21,2% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Większość wskaźników charakteryzujących województwo mazowieckie przedstawia się dużo 

korzystniej niż dla pozostałych regionów Polski. Jeden z wyjątków stanowią te, które dotyczą sytuacji 

osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Powyższe dane pokazują, że jest ona bardzo trudna. 

Według danych GUS w II kw.2013 r. wskaźnik zatrudnienia na Mazowszu wyniósł jedynie 12,9% (aż o 

8,3% mniej od średniej krajowej). W porównaniu z innymi województwami była to wartość najniższa 

(najwyższy wskaźnik zanotowany został w województwie lubuskim – 28,9%).    

Wykres nr 4. Dynamika wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (%) na tle danych ogólnych 

na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.) w Polsce i na Mazowszu  

 

 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Analiza trendu długookresowego 2005-2013 (II kw.) pokazuje, że sytuacja osób 

niepełnosprawnych poprawiła się w skali Polski. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł w ww. okresie o 2,9 

p.proc. (z 18,3 % do 21,2%).  Jednakże jego dynamika była wolniejsza od odnotowanej dla wskaźnika 

ogółem (wzrost o 5,4 p.proc.). Na Mazowszu zatrudnienie osób niepełnosprawnych przedstawia się 

dużo gorzej - na przestrzeni analizowanego okresu wartość wskaźnika spadła o 2,2 p.proc (w tym 

czasie ogółem w województwie wzrosła o 9,7%). 
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3.1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  

 

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy                       

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

 

Tabela nr 10. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w II kw.2012 i 2013 r. na Mazowszu. 

 

II kwartał 

 

kwiecień maj  czerwiec 

2013 1304,8 tys. 1304,2 tys. 1308,7 tys. 

2012 1324,3 tys. 1323 tys. 1324,9 tys. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu 

systematycznie rosło i w czerwcu 2013 r. wyniosło 1308,7 tys.osób. W porównaniu do analogicznego 

okresu ub.r. wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach spadła o 1,2% (wobec wzrostu o 0,5% w 

czerwcu ub. roku).  

Tabela nr 11. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w II kw.2013 r. w Polsce i na Mazowszu. 

 

II kwartał 

 

kwiecień 2013 r. maj 2013 r. czerwiec 2013 r. 

Mazowsze 1304,8 tys. 1304,2 tys. 1308,7 tys. 

Polska 5477,5 tys. 5478,7 tys. 5487,9 tys. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Według danych dla czerwca 2013 r., w ostatnim miesiącu II kw. na Mazowszu pracowało 

23,8% ogółu osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Dynamika zmiany wielkości 

zatrudnienia w ramach II kw.2013 r. była wyższa w województwie mazowieckim - na koniec kwartału 

odnotowano wzrost o 0,3%  (w skali kraju o 0,2%).  

 

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia 
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Tabela nr 12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w I i II kw.2013 r. w Polsce i na Mazowszu. 

 
2013 r. 

 
styczeń  luty  marzec kwiecień  maj  czerwiec  

Mazowsze 1317,0 tys. 1316,6 tys. 1312,7 tys. 1304,8 tys. 1304,2 tys. 1308,7 tys. 

Polska 5506,5 tys. 5497,4 tys. 5488,9 tys. 5477,5 tys. 5478,6 tys. 5487,9 tys. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Wykres nr 12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach I i II kwartału 2013 r. na Mazowszu. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres nr 13. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach I i II kwartału 2013 r. w Polsce. 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

1295,0 

1300,0 

1305,0 

1310,0 

1315,0 

1320,0 

styczeń 2013 r. luty 2013 r. marzec 2013 r. kwiecień 2013 
r. 

maj 2013 r. czerwiec 2013 r. 

5475,00 

5480,00 

5485,00 

5490,00 

5495,00 

5500,00 

5505,00 

5510,00 

styczeń 2013 r. luty 2013 r. marzec 2013 r. kwiecień 2013 r. maj 2013 r. czerwiec 2013 r. 



20 
 

W okresie styczeń-czerwiec, czyli obejmującym dwa pierwsze kwartały 2013 r. przeciętne 

miesięczne zatrudnienie wyniosło na Mazowszu 1312 tys. osób. Szczyt wielkości zatrudnienia został 

odnotowany w styczniu. Od tego momentu liczba pracowników w sektorze przedsiębiorstw zaczęła 

spadać. Na Mazowszu zatrudnienie osiągnęło najniższą wartość w maju - 1304,2 tys. (w skali kraju  

w kwietniu - 5477,5 tys.). Na koniec kwartału odnotowano poprawę, lecz nadal zatrudnienie było 

niższe od średniej zaobserwowanej w pierwszym półroczu 2013 r.  

 

Wykres nr 14. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) na Mazowszu  

w podziale na sekcje na koniec II kw.2013 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Trzy sekcje, w których odnotowano najwyższe zatrudnienie na koniec II kw.2013 r. to: 

przemysł - 325,2 tys. (25% ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu), handel; naprawa pojazdów 

samochodowych – 297,0 tys. (23% ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu) oraz transport                            

i gospodarka magazynowa – 252,4 tys. (19% ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu). W każdej                   

z tych sekcji odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012r. : przemysł – o 0,9%, 

handel; naprawa pojazdów samochodowych – o 1,0% oraz transport i gospodarka magazynowa -                      

o 3,4%. Najbardziej jednak obniżyło się zatrudnienie w budownictwie – o 9,6% oraz obsłudze rynku 

nieruchomości – o 8,2%. W znacznie lepszej sytuacji znajdowały się sekcje działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna (wzrost o 7,3%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 5,2%). 
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Wykres nr 15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) w podziale na 

sekcje w poszczególnych miesiącach (kwiecień, maj, czerwiec) II kw.2013 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Analiza zmian przeciętnego zatrudnienia w kolejnych miesiącach II kw.2013 r. pokazuje, że 

sytuacja w poszczególnych sekcjach kształtowała się w sposób zróżnicowany. Największą dynamiką 

charakteryzowała się sekcja administrowanie i działalność wspierająca, w której w porównaniu do 

początku kwartału, na koniec kwartału zatrudnienie wzrosło o 3,4%. Najbardziej stabilnie sytuacja 

wyglądała w sekcji transport i gospodarka magazynowa, w której zmiana w tym okresie wyniosła 

jedynie 0,2%.  

3.2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 

Tabela nr 13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wypłat nagród rocznych)                                  

w gospodarce narodowej w II kw.2012r. I kw.2013 r. i II kw.2013 r. w Polsce i na Mazowszu. 

 
II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 4 722,11 zł 4 879,54 zł 4 735,92 zł 

Polska 3 496,82 zł 3 740,05 zł 3 612,51 zł 

 

 W II kw. 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło na 

Mazowszu 4 735,92 zł (więcej o 1 123,41 zł od wartości odnotowanej w skali Polski). Mieszkańcy tego 
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regionu zarabiali zdecydowanie najlepiej - w pozostałych województwach przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie ukształtowało się poniżej 4000,00 zł. 

 W stosunku do analogicznego okresu 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 

Mazowszu wzrosło o 0,3%, lecz w porównaniu z I kw.2013 r. spadło o 2,9%. Podobną tendencję 

zaobserwowano w danych krajowych - odpowiednio wzrost o 3,3% i spadek o 3,4%. 

 

Wykres nr 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na przestrzeni 

lat 2005-2013 (II kw.) w Polsce i na Mazowszu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Analiza dłuższego okresu - 2005-2013 (II kw.) pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie brutto 

w gospodarce narodowej stale rośnie. Dynamika zmian była wyższa w skali Polski - wynagrodzenie 

wzrosło o 56,1% (na Mazowszu o 48,53%).  Mimo tego rozbieżność między woj. mazowieckim a 

resztą kraju jest wciąż bardzo wysoka. W drugim, co do wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej - woj.dolnośląskim odnotowano wartość na poziomie 3944,22 zł  (aż 

o  791,70 zł niższą niż na Mazowszu). 
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3.3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  

 

Tabela nr 14. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w II kw.2012 i 2013 r. na Mazowszu 

 
2012 2013 

kwiecień 4 620,07 zł 4 746,78 zł 

maj 4 392,96 zł 4 496,60 zł 

czerwiec 4 532,88 zł 4 593,31 zł 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na koniec II kw.2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wyniosło na Mazowszu 4593,31 zł. Było ono wyższe o 1,3% niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku.  Jednakże analiza zmian wynagrodzenia w obrębie II kw. 2013 r. pokazuje, że  

w porównaniu z początkiem kw. na koniec kw. nastąpił spadek o 3,2%.  

 

Tabela nr 15. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w I i II kw.2013 r. w Polsce i na Mazowszu 

 
styczeń 2013 r. luty 2013 r. marzec 2013 r. kwiecień 2013 r. maj 2013 r. czerwiec 2013 r. 

Mazowsze 4 510,78 zł 4 529,75 zł 4 777,81 zł 4 746,78 zł 4 496,60 zł 4 593,31 zł 

Polska 3 680,30 zł 3 709,99 zł 3 832,81 zł 3 830,89 zł 3 699,67 zł 3 808,63 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres nr 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 

miesiącach w I i II kw.2013 r. w Polsce i na Mazowszu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Analizując sytuację w poszczególnych miesiącach I i II kw. 2013 r. zarówno na Mazowszu, jak 

 i w Polsce obserwujemy wahania wartości przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. 

Najwyższe płace wypłacane były marcu i kwietniu, czyli na koniec I kw. i na początku II kw. W okresie 

obejmującym I półrocze 2013 r. większą dynamiką charakteryzowały się wynagrodzenia w skali kraju  

- w porównaniu do początku, na koniec analizowanego okresu zatrudnienie wzrosło o 3,4% (na 

Mazowszu o 1,8%) i wyniosło 3 808,63 zł. 

Wykres nr 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w podziale na sekcje 

w poszczególnych miesiącach (kwiecień, maj, czerwiec) II kw.2013 r. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W analizowanym okresie najwyższe wynagrodzenia na Mazowszu otrzymywali pracujący 

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

7 210,05 zł. Jednocześnie w tym sektorze nastąpił największy spadek w obrębie II kw.2013 r. -  

w stosunku do początku kwartału aż o 14,5%. Negatywna tendencja zaobserwowana została również 

w budownictwie – w analogicznym okresie odnotowano spadek o 8,7%. Mimo tego mieszkańcy 

województwa mazowieckiego pracujący w tym sektorze wciąż zarabiali najlepiej w Polsce. Przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie na koniec II kw. wynosiło 4 710,33 zł i było wyższe o 8,8% od płac 

na Dolnym Śląsku, który był drugim najlepiej opłacanym pod tym względem regionem. Z kolei  

w przemyśle, w którym zatrudnionych jest najwięcej osób na Mazowszu, w analogicznym okresie 

miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,7% i osiągnęło wartość 4 588,83 zł. Przyczyniła się do tego 

przede wszystkim sekcja wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz ,parę wodną                         

i gorącą wodę (wzrost o 12,7%).  
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4.1. Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL 

 

Stopa bezrobocia wyraża jak duży jest udział osób bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo, 

czyli pracującej i bezrobotnej. Jest ona jednym z podstawowych mierników rynku pracy. 

 

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

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

różnica między nimi polega na odmiennej perspektywie zaklasyfikowania osób nie mających pracy 

jako bezrobotne. W pierwszym przypadku najważniejszą kwestią jest rejestracja w powiatowym 

urzędzie pracy. Należy jednakże pamiętać, że nie wszystkie osoby, które to uczyniły faktycznie 

poszukuje pracy. Część osób formalnie bezrobotnych rejestruje się jedynie w celu uzyskania 

ubezpieczenia zdrowotnego, czy skorzystania z możliwości szkolenia. Bezrobocie rejestrowane 

obrazuje zatem przede wszystkim zjawisko administracyjne4. Z kolei w BAEL nacisk położony jest na 

wymiar ekonomiczny. Osobami bezrobotnymi są te, które nie tylko wyrażają chęć i gotowość do 

pracy (w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu, w którym trwa badanie), ale muszą jej 

jednocześnie aktywnie poszukiwać. Nie jest natomiast wymogiem koniecznym figurowanie  

w jakimkolwiek urzędzie.  Należy jednak pamiętać, że BAEL jest badaniem ankietowym, więc na jego 

wyniki wpływają błędy m.in. związane z próbą losową.  Innym minusem tego źródła jest poziom 

szacowania stopy bezrobocia – podaje się ją najniżej dla obszaru województwa. Jest to z kolei zaletą 

danych rejestrowych – tu wartość stopy bezrobocia możemy poznać już dla powiatów. Rozbieżność 

między poszczególnymi źródłami skłania do kompleksowej analizy zjawiska bezrobocia i zestawiania 

ze sobą wartości stopy bezrobocia obliczanej dla każdego ze źródeł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, M. Góra, U. Sztanderska, MPiPS Warszawa 

2006, s. 78. 

4. Bezrobocie 
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4.2. Bezrobocie według BAEL 

 

Rys. 3 Stopa bezrobocia wg BAEL w poszczególnych województwach w II kw.2013 r. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

W II kw.2013 r. stopa bezrobocia w skali Polski wyniosła 10,4%. Najniższe bezrobocie cechowało 

województwo mazowieckie – 7,5%, a najwyższe Podkarpacie – 13,8%.  

Tabela nr 17. Stopa bezrobocia według BAEL w II kw.2012 r. i II kw.2013 r. w podziale na płeć                        

w Polsce i na Mazowszu. 

 
ogółem kobiety mężczyźni  

 
II kw.2012 II kw.2013 II kw.2012 II kw.2013 II kw.2012 II kw.2013 

Mazowsze 7,9% 7,5% 8,2% 7,8% 7,6% 7,3% 

Polska 9,9% 10,4% 10,7% 11,2% 9,2% 9,8% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela nr 18. Stopa bezrobocia według BAEL w I kw.2013 r. i II kw.2013 r. w podziale na płeć w Polsce 

i na Mazowszu. 

 
ogółem kobiety mężczyźni  

 
I kw.2013 II kw.2013 I kw.2013 II kw.2013 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 
8,4% 7,5% 8,5% 7,8% 8,3% 7,3% 

Polska 
11,3% 10,4% 11,9% 11,2% 10,8% 9,8% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

O trudnościach kobiet na rynku pracy świadczy m.in. poziom bezrobocia. W II kw.2013 r. 

stopa bezrobocia według BAEL wśród tej grupy wyniosła w skali kraju 11,2%, wśród mężczyzn 9,8%,  

a ogółem 10,4%. 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. W porównaniu zarówno  

z analogicznym okresem 2012 r., jak i I kw.2013 r. bezrobocie obniżyło się na Mazowszu we 

wszystkich ww. grupach. Największy spadek (o 1,0 p.proc) odnotowany został pomiędzy 

analizowanymi kwartałami w grupie mężczyzn. 

 

Wykres nr 18. Dynamika bezrobocia według BAEL (%) na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.) na 

Mazowszu i w Polsce  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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 Analiza dłuższego szeregu czasowego (II kw. w latach 2005-2013) pokazuje wyraźny spadek 

stopy bezrobocia zarówno na Mazowszu, jak i w skali kraju. Dynamika stopy bezrobocia była większa 

w województwie mazowieckim – wartość wskaźnika zmniejszyła się o 8,6 p.proc. (z 16,1% do 7,5 %), 

podczas gdy w Polsce o 7,7 p.proc. (z   18,1% do 10,4%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano  

w analizowanym okresie - na Mazowszu w II kw.2009 r.  (5,2%), zaś w skali kraju w II kw.2008 r.  

(7,1%). 

 

Wykres nr 19. Dynamika bezrobocia według BAEL (%) na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.) w podziale 

na płeć w Polsce i na Mazowszu. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wyniki BAEL w podziale na płeć pokazują, że rozbieżności między oszacowaną stopą 

bezrobocia dla Mazowsza i dla całej Polski są większe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W obu 

grupach ta różnica była zmienna na przestrzeni analizowanego okresu. Od 2011 r. obserwowany jest 

jej wzrost, a obecnie osiągnęła największą wartość – w II kw. 2013 r. wyniosła dla kobiet 3,4%, a dla 

mężczyzn 2,5%. Na podstawie tych danych można wnioskować, że dystans między Mazowszem  

a danymi notowanymi w skali kraju pogłębia się. 

 

4,0 

9,0 

14,0 

19,0 

II kw.2005 II kw.2006 II kw.2007 II kw.2008 II kw.2009 II kw.2010 II kw.2011 II kw.2012 II kw.2013 

kobiety na Mazowszu mężczyźni na Mazowszu 

kobiety w Polsce mężczyźni w Polsce 



29 
 

Wykres nr 20. Dynamika bezrobocia według BAEL (%) na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.) w podziale 

na miasto i wieś – Mazowsze i Polska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując bezrobocie ekonomiczne warto zauważyć, że rozbieżności między miastem i wsią 

na Mazowszu są wyraźne.  W II kw.2013 r. różnica w wysokości stopy bezrobocia wyniosła 3,9 p.proc. 

(miasto – 10,0%, wieś – 6,1%). Natomiast, co ciekawe, w skali Polski różnica wyniosła tylko 0,6 p.proc. 

Jednym z czynników, który mógłby tłumaczyć tę sytuację, jest tu prawdopodobnie wpływ m. st. 

Warszawy z jedną z najniższych w skali kraju wartości stopy bezrobocia. Duża dynamika tego 

wskaźnika cechowała wszystkie przedstawione na wykresie grupy. Największy spadek stopy 

bezrobocia według BAEL w analizowanym okresie został odnotowany w miastach na Mazowszu –o 10 

p.proc. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, tylko dla tej grupy odnotowano 

poprawę sytuacji. W trzech pozostałych zaobserwowano negatywną tendencję.  

Tabela nr 19. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata według BAEL w II kw.2012 r., I kw.2013 r. i II 

kw.2013 r.  

 

II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 18,1% 21,0% 16,7% 

Polska 25,1% 29,2% 26,0% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Jedną z grup traktowanych jako znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy są osoby 

poniżej 25 r.ż. W II kw.2013 r. na Mazowszu według wyników badania BAEL nie pracowało 16,7% 

osób należących do tej grupy. Zarówno w odniesieniu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku 

 w województwie ich liczba uległa zmniejszeniu. W porównaniu z resztą kraju, na Mazowszu sytuacja 

najmłodszej z pracujących grup jest wyraźnie lepsza. W Polsce w analizowanym okresie osiągnęła 

poziom 26%.   

Tabela nr 20. Udział osób bezrobotnych długotrwale poszukujących pracy (powyżej 13 miesięcy)  

w ogóle bezrobotnych według BAEL na Mazowszu w I kw.2013 r. i II kw.2013 r.  

w podziale na płeć. 

 

I kw.2013 II kw.2013 

Ogółem 24,1% 26,0% 

Kobiety 25,0% 25,0% 

Mężczyźni 23,2% 26,9% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Udział osób bezrobotnych długotrwale poszukujących pracy (powyżej 13 miesięcy) w ogóle 

bezrobotnych wyniósł na Mazowszu w II kw.2013 r.- 26% (spadek o 0,5 p.proc. w skali roku i wzrost  

o 1,9 p.proc w odniesieniu do I kw.).  

4.3. Bezrobocie rejestrowane 

Tabela nr 21. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na Mazowszu i w Polsce 

w II kw.2012 r. i w II kw.2013 r. (stan na koniec kwartału). 

 
II kw.2012 II kw.2013 

Mazowsze 251 492 281 792 

Polska 1 964 445 2 109 145 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tabela nr 22. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na Mazowszu i w Polsce 

w I kw.2013 r. i II kw.2013 r. (stan na koniec kwartału). 

 
I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 296 752  281 792 

Polska 2 314 453 2 109 145 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W II kw.2013 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 281 792 osoby. Oznacza to wzrost liczby 

osób bezrobotnych o 12% w skali roku i spadek o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału br. 
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Podobne tendencje zostały zaobserwowane w całej Polsce. W II kw.2013 r. w urzędach pracy 

zarejestrowanych było 2 109 145 osób (wzrost o 8,9 % w skali roku i spadek o 8,9% w ujęciu kwartał 

do kwartału).  

Tabela nr 23. Stopa bezrobocia rejestrowanego w II kw.2012 r. i II kw.2013 r. (stan na koniec 

kwartału).  

 
II kw.2012 II kw.2013 

Mazowsze 
10,0% 11,1% 

Polska 
12,3% 13,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Tabela nr 24. Stopa bezrobocia rejestrowanego I kw.2013 r. i II kw.2013 r.( stan na koniec kwartału). 

 
I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 
11,6% 11,1% 

Polska 
14,3% 13,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Zgodnie z informacją podaną przez GUS, na koniec II kw.2013 r. stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła na Mazowszu 11,1%. W skali roku oznaczało to pogorszenie sytuacji o 1,1 

p.proc. Natomiast, porównując dane w ujęciu kwartał do kwartału zaobserwowano poprawę o 0,5 

p.proc. Podobną tendencja zaznaczyła się w całej Polsce (odnotowano odpowiednio wzrost stopy 

bezrobocia o 0,9 p.proc. i spadek o 1,1 p.proc). 

 

Tabela nr 25. Bezrobocie rejestrowane w poszczególnych podregionach Mazowsza w II kw.2013 r. 

(stan na koniec kwartału). 

nazwa podregionu wartość stopy bezrobocia 

m.st.Warszawa 4,9% 

warszawski-zachodni 9,4% 

warszawski-wschodni 14,3% 

ostrołęcko-siedlecki 16% 

ciechanowsko-płocki 18,1% 

radomski 24% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres nr 21.Stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu i w poszczególnych podregionach 

województwa mazowieckiego (stan na koniec kwartału). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Zestawienie prezentujące poszczególne podregiony Mazowsza według stopy bezrobocia 

dobrze pokazuje wewnętrzne zróżnicowanie województwa. W II kw.2013 r. między podregionem  

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

niezmiennie najgorsza - radomskim (24%) odnotowano prawie 20 p.proc. różnicy.  

 

Tabela nr 26. Bezrobocie rejestrowane wybranych powiatach Mazowsza w II kw.2013 r. (stan na 

koniec kwartału).  

nazwa powiatu wartość stopy bezrobocia 

m.st.Warszawa 4,9% 

warszawski zachodni 7% 

grodziski 8% 

grójecki 8,6% 

piaseczyński 8,8% 

pruszkowski 8,8% 

przysuski 26,5% 

radomski 29,9% 

szydłowiecki 36,8% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres nr 22. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranych powiatach województwa 

mazowieckiego na tle Mazowsza i Polski ( stan na koniec kwartału). 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

powiatów. W II kw. 2013 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 - 36,8%). 

Tabela nr 27. Procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i bezrobotnych mężczyzn  

w ogóle bezrobotnych w II kw.2012 r., I kw.2013 r. i II kw.2013 r. ( stan na koniec kwartału). 

 

kobiety mężczyźni  

 

II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 48,6% 46,3% 46,9% 51,4% 53,7% 53,1% 

Polska 52,6% 49,3% 50,5% 47,4% 50,7% 49,5% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Dane dotyczące udziału zarejestrowanych kobiet w ogóle bezrobotnych to jedne 

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

kw.2013 r. te proporcje wyniosły 46,9% do 53,1%. W analizowanym regionie sytuacja kobiet 

poprawiła się jeszcze w porównaniu z II kw.2012 r., kiedy ich udział w ogóle bezrobotnych wyniósł 
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48,6% (mężczyzn - 51,4%). W skali kraju liczba rejestrujących się kobiet (w porównaniu  

z mężczyznami) również spada, choć nadal ich udział jest większy - w II kw.2013 r. wyniósł 50,5%. 

Wykres nr 23. Dynamika procentowego udziału bezrobotnych kobiet i mężczyzn w ogóle bezrobotnych 

na Mazowszu i w Polsce na przestrzeni 2005-2013 r. (stan na koniec kwartału). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Analiza długookresowego trendu (II kw.2005 – II kw.2013) pokazuje, że na przestrzeni lat 

proporcje dotyczące udziału bezrobotnych kobiet i mężczyzn w ogóle bezrobotnych, zmieniały się. Na 

Mazowszu największa nierównowaga wystąpiła na koniec kw. 2008 r. Wówczas korzystniej 

prezentowała się sytuacja mężczyzn, których udział w ogóle osób bezrobotnych rejestrujących się w 

urzędach pracy wyniósł  45,7%. Powyższy wykres pokazuje, że na Mazowszu sytuacja kobiet  

i mężczyzn zaczyna się różnicować na korzyść pierwszej z wymienionych grup. Udział bezrobotnych 

kobiet w ogóle osób bezrobotnych ma tendencję malejącą. Z kolei w skali ogólnopolskiej można 

zaobserwować, że sytuacja obu grup zaczyna się równoważyć. Rekordowa rozbieżność  

w analizowanym okresie została odnotowana, podobnie jak na Mazowszu, w 2008 r., kiedy udział 

kobiet w ogóle osób bezrobotnych wyniósł aż 58,9%. 
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Tabela nr 28. Procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych według wieku w ogóle bezrobotnych 

na Mazowszu w II kw.2012 r., I kw.2013 r. i II kw.2013 r. (stan w na koniec kwartału). 

  
II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 

18-24 18,0% 17,6% 17,0% 

25-34 29,0% 29,4% 29,2% 

35-44 19,7% 20,4% 20,6% 

45-54 19,3% 18,5% 18,4% 

55 lat i więcej 14,0% 14,1% 14,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Tabela nr 29. Procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych według wieku w ogóle bezrobotnych 

w Polsce w II kw.2012 r., I kw.2013 r. i II kw.2013 r. (stan na koniec kwartału). 

  
II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Polska 

18-24 19,4% 19,1% 18,3% 

25-34 29,7% 29,9% 29,7% 

35-44 19,3% 19,9% 20,2% 

45-54 19,3% 18,5% 18,5% 

55 lat i więcej 12,4% 12,6% 13,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W II kw. 2013 r. osoby w przedziale wiekowym „25-34 lata” stanowiły największą grupę 

bezrobotnych wśród wszystkich zarejestrowanych na Mazowszu – 29,2% ( w skali kraju – 29,7%). Ich 

liczba wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 0,2 p.proc. Największą zmianę 

zanotowano, zarówno na Mazowszu, jak i w skali Polski , w najmłodszej grupie wiekowej. Udział osób 

należących do przedziału wiekowego „18-24 lata” zmniejszył się  o 1 p.proc. – w województwie i o 1,1 

p.proc. w kraju. Warto zwrócić uwagę, że na Mazowszu w porównaniu ze średnią krajową, udział 

osób bezrobotnych należących do grupy wiekowej „55 lat i więcej” był o 1,5% większy, co dobrze 

koresponduje z danymi dotyczącymi struktury wiekowej. 
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Wykres nr 24. Procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych według kategorii wiekowych  

w ogóle bezrobotnych na Mazowszu na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.).  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres nr 25. Procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych według kategorii wiekowych  

w ogóle bezrobotnych w Polsce na przestrzeni lat 2005-2013 (II kw.). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Długookresowa analiza udziału osób bezrobotnych w podziale na kategorie wiekowe dobrze 

odzwierciedla tendencje demograficzne. W II kw.2005 r. na Mazowszu zarejestrowanych było jedynie 

6% osób w wieku 55 lat i więcej, zaś w 2013 r. takich osób było już 14,8%. Podobnie proces 

postępującego starzenia społeczeństwa obrazuje sytuacja w skali Polski – w analogicznym okresie 

udział najstarszej grupy wiekowej zwiększył się z 4,6% do 13,3%. Z kolei udział najmłodszej grupy 

spadł  w regionie z 21,4% do 17,0% (w Polsce z 23,0% do 18,3%). 
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Tabela nr 30. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych (pow.12 miesięcy) na 

Mazowszu i w Polsce 

 

II kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 

Mazowsze 39,6% 39,1% 40,4% 

Polska 36,0% 35,1% 37,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 W II kw.2013 r. udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych (pow.12 

miesięcy) wyniósł na Mazowszu 40,4% (w Polsce - 37,1%). W skali roku oznacza to wzrost o 0,8 

p.proc. Zjawisko długotrwałego bezrobocia pogłębiło się także w odniesieniu do poprzedniego 

kwartału – 0,5 p.proc. W skali kraju, mimo że udział osób długotrwale bezrobotnych jest niższy, 

sytuacja szybciej ulega pogorszeniu – w ujęciu kwartał do kwartału aż o 2 p.proc. 

 

Tabela nr 31. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych (pow.12 miesięcy) na 

Mazowszu i w Polsce w latach 2005-2013 (II kw.) 

 

II kw. 
2005 

II kw. 
2006 

II kw. 
2007 

II kw. 
2008 

II kw. 
2009 

II kw. 
2010 

II kw. 
2011 

II kw. 
2012 

II kw. 
2013 

POLSKA 52,8% 50,7% 50,1% 42,8% 27,4% 28,7% 31,9% 36,0% 37,1% 

 MAZOWIECKIE 56,2% 54,6% 53,8% 47,8% 32,9% 33,2% 36,4% 39,6% 40,4% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wykres nr 26. Dynamika udziału osób długotrwale bezrobotnych na przełomie lat 2005-2013(II kw.) 

na Mazowszu i w Polsce. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 Analiza długookresowa (II kw.2005-2013) pokazuje, że udział osób długotrwale bezrobotnych 

znacznie spadł w stosunku do punktu wyjściowego – na Mazowszu o 15,8 p.proc., a w skali Polski  

o 15,7% p.proc.   
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 W II kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 

2005) wzrósł realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem 

 o 1,1%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł 

realnie o 0,8% w porównaniu z II kwartałem 2012 r. 5 Do nieco szybszego niż w I kw. tempa wzrostu 

gospodarczego przyczynił się większy eksport netto (główny motor polskiej gospodarki) oraz poprawa 

dynamiki popytu konsumpcyjnego (spożycie ogółem).  

 Na koniec II kw. 2013 r. nastroje konsumenckie poprawiły się w stosunku do analogicznego 

okresu 2012 r. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK)6 wzrósł r/r o 0,6 p.proc. i wyniósł  

– 27,9. Wpłynęło na to przede wszystkim bardziej optymistyczne spojrzenie konsumentów na 

przyszłą sytuację ekonomiczną kraju.  Z kolei Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej7 obniżył 

się w skali roku o 0,7 p.proc. i wyniósł na koniec II kw.2013 r. – 34,6. Mimo że ocena przyszłej sytuacji 

gospodarczej Polski była lepsza, konsumenci mniej przychylnie odnieśli się do przyszłego 

oszczędzania pieniędzy.8  

  

 

 

 

 

                                                           
5 Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
2013 r. 
6
 Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) – syntetyczny wskaźnik tworzony na podstawie wyników 

badania nastrojów panujących wśród konsumentów - średnie wartość ocen zmian sytuacji finansowej 
gospodarstw domowych, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz dokonywania obecnie ważnych 
zakupów. BWUK może przyjmować wartości od -100 do +100. Jeżeli jego wartość jest dodatnia, oznacza to, że 
konsumenci nastawieni optymistycznie mają liczebną przewagę nad konsumentami nastawionymi 
pesymistycznie. Jeżeli wartość wskaźnika jest ujemna to oznacza, że liczba konsumentów nastawionych 
pesymistycznie jest większa od konsumentów z nastawieniem optymistycznym. 
7
 Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) – syntetyczny wskaźnik tworzony na podstawie 

wyników badania nastrojów panujących wśród konsumentów - średnia wartość ocen zmian sytuacji finansowej 
gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia i oszczędzania 
pieniędzy w najbliższym roku. WWUK może przyjmować wartości od -100 do +100. Jeżeli jego wartość jest 
dodatnia, oznacza to, że konsumenci nastawieni optymistycznie mają liczebną przewagę nad konsumentami 
nastawionymi pesymistycznie. Jeżeli wartość wskaźnika jest ujemna to oznacza, że liczba konsumentów 
nastawionych pesymistycznie jest większa od konsumentów z nastawieniem optymistycznym. 
8
 Koniunktura konsumencka w czerwcu 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r. 

5. Wybrane wskaźniki opisujące poziom rozwoju gospodarczego  
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Wybrane wydarzenia II kwartału 2013 r. na Mazowszu - kalendarium: 

 

 26 czerwca 2013 r., Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania 

(Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza); 

http://www.zpwim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:przedsibiorcy-

na-mazowszu-przedsibiorcy-w-kraju-szanse-i-wyzwania&catid=34:aktualnoci&Itemid=28 

 24-25 czerwca 2013 r. Edukacja. Gospodarka - dwudniowa konferencja podsumowująca 

realizację projektów Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP  

w Warszawie: „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja-Potencjał-Potrzeby II” oraz „Mazowiecki 

barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 

WUP w Warszawie); 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,493,mazowiecki-barometr-konferencja-

podsumowujaca-projekt.html 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,494,co-zrobic-ze-szkolnictwem-zawodowym-

konferencja-podsumowujaca-projekt.html 

 24 czerwca 2013 r., Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, (Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych UW we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych); 

https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rehabilitacja-zawodowa-stan-aktualny-i-

proponowane-zmiany 

 27 maja 2013 r.– Mazowsze 2020: jakie kierunki rozwoju? (Instytut Badań Strukturalnych); 

http://www.ibs.org.pl/mazowsze2020/aktualnosci/aktualnosci_aktualnosc_6.html 

 23 maja 2013 r.– Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa 

mazowieckiego, identyfikacja zasobów do diagnozy (Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej); 

http://www.mcps.com.pl/main.php?l=7&id=2&id_newsa=938 

 22 maja 2013 r., Zatrudnienie w Polsce 2011 – Ubóstwo a Praca (Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); 

http://www.crzl.gov.pl/pl-start/1220-1220 

 21–23 maja 2013 r., Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonom-

iczne i regionalne, (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych UW we współpracy z Wydziałem 

Ekonomii i Zrządzania Uniwersytetu w Białymstoku);  

https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rynek-pracy-i-poli%C2%ADtyka-spoleczna-w-xxi-

wieku-aspekty-makroeko%C2%ADnom%C2%ADiczne-i-regionalne 

  24 kwietnia 2013 r., Europejskie Targi Pracy i Informacji (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu) 

http://wup.mazowsze.pl/new/index.php?aktualnosci=1&aid=1224588631. 

 

 

 

 

http://www.zpwim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:przedsibiorcy-na-mazowszu-przedsibiorcy-w-kraju-szanse-i-wyzwania&catid=34:aktualnoci&Itemid=28
http://www.zpwim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:przedsibiorcy-na-mazowszu-przedsibiorcy-w-kraju-szanse-i-wyzwania&catid=34:aktualnoci&Itemid=28
http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,493,mazowiecki-barometr-konferencja-podsumowujaca-projekt.html
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https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rynek-pracy-i-poli%C2%ADtyka-spoleczna-w-xxi-wieku-aspekty-makroeko%C2%ADnom%C2%ADiczne-i-regionalne
https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rynek-pracy-i-poli%C2%ADtyka-spoleczna-w-xxi-wieku-aspekty-makroeko%C2%ADnom%C2%ADiczne-i-regionalne
http://wup.mazowsze.pl/new/index.php?aktualnosci=1&aid=1224588631
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