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Na koniec kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła 179 661 osób, w tym 89 370 kobiet 

(49,7% ogółu osób bezrobotnych). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 32 271 osób i Radom – 14 196 

osób oraz w powiatach: radomskim – 11 224 osoby i wołomińskim – 8 262 osoby. 

Najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w powiatach: łosickim – 1 138 osób, białobrzeskim 

– 1 355 osób, grójeckim – 1 356 osób, grodziskim – 1 481 osób oraz sokołowskim – 1 698 osób. 

Do rejestru bezrobotnych mazowieckich urzędów pracy napłynęło 15 962 osoby, z ewidencji 

wyłączono 24 015 osób, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy – 12 122 osoby – 50,5% odpływu z bezrobocia, 

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 988 osób – 20,8% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcia stażu – 2 072 osoby – 8,6% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1 359 osób – 5,7% odpływu z bezrobocia, 

 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy, w tym w ramach PAI – 919 osób – 3,8% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej – 671 osób – 2,8% odpływu z bezrobocia. 

▼ Tabela 1 - Wybrane kategorie bezrobotnych 

 
kwiecień 
2016 r. 

Udział 
% 

marzec 
2017 r. 

Udział 
% 

kwiecień 
2017 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 213 978 100,0 187 714 100,0 179 661 100,0 

w tym: 
Kobiety 102 877 48,1 92 454 49,7 89 370 49,7 
Mężczyźni 111 101 51,9 95 260 50,3 90 291 50,3 
ponadto bezrobotni: 

Poprzednio pracujący 178 029 83,2 158 899 84,6 152 192 84,7 
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Dotychczas nie pracujący 35 949 16,8 28 815 15,4 27 469 15,3 

Zamieszkali na wsi 93 560 43,7 83 146 44,3 78 895  43,9 
Z prawem do zasiłku 28 947 13,5 26 003 13,9 25 082 14,0 
Zwolnieni z przyczyn zakładu 
pracy 

12 636 5,9 10 264 5,5 9 948 5,5 
Osoby w okresie do 12 m - cy 
od dnia ukończenia nauki 

4 553 2,1 6 048 3,2 3 151 1,8 

Cudzoziemcy 1 131 0,5 1 122 0,6 1 097 0,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. 

Na koniec kwietnia 2017 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: 

 długotrwale bezrobotne1 – 58,3% ogółu bezrobotnych (104 778 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 29,8% ogółu bezrobotnych (53 443 osoby), 

 do 30 roku życia – 24,2% ogółu bezrobotnych (43 476 osób), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 15,9% ogółu bezrobotnych (28 585 

osób), 

 niepełnosprawne – 4,4% ogółu bezrobotnych (7 984 osoby), 

 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,9% ogółu bezrobotnych (1 650 osób), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% ogółu 

bezrobotnych (265 osób). 

W kwietniu 2017 r. mazowieckie urzędy pracy pozyskały 20 409 wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej, w tym 520 wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej 

dla niepełnosprawnych. 

 

                                       
1
 Zgodnie z obowiązującą Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale 

bezrobotny to osoba pozostająca 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 2013 r. Nr 69, 
poz. 674 z późn. zm.). 


