
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    
 

Bezrobocie w województwie mazowieckim  
– opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy  

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy 

 

 

 
Kwiecień  2014                                                                                                        Nr 4 
                               

    

 

W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 
 

 Stopa bezrobocia  (10,8%). 
 Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 10.566 osób z 287.357 osób w marcu br. do 276.791 osób  

w  kwietniu br.  

 Spadek bezrobocia wystąpił we wszystkich kategoriach, największy wśród osób: poprzednio pracujących  

o 8.243 osób z 231.927 osób w marcu br. do 223.684 osób w kwietniu br., bez wykształcenia średniego  

o 5.792 osób ze 152.229 osób w marcu do 146.437 osób w kwietniu  br., osób w okresie do 12 miesięcy od 

dnia ukończenia nauki o 5.628 osób z 13.234 osób w marcu br. do  7.606 osób w kwietniu br., zamieszkałych 

na wsi o  5.587  osób z 123.649 osób w marcu br. do 118.062 osób w kwietniu br., długotrwale bezrobotnych 

o 3.523 osoby z 162.754 osób w marcu br. do 159.231 osób w kwietniu br., do  25 roku życia o 3.398 osób  

z 46.236 osób w marcu br.  do 42.838 osób w kwietniu br., bez doświadczenia zawodowego o 3.108 osób  

z  72.973 osób w marcu  do 69.865 osób w kwietniu br., bez kwalifikacji zawodowych o 2.965 osób z 96.184 

osób w marcu br. do 93.219 osób w kwietniu br., dotychczas nie pracujących o 2.323 osób z 55.430 osób  

w marcu br. do 53.107 osób w kwietniu br., powyżej 50 roku życia o 1.828 osób z 75.081 osób w marcu do 

73.253 osób w kwietniu br.  

 Wzrost o 265 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z 12.655 miejsc 

w marcu br. do 12.920 w lutym br. 
 

 
W końcu kwietnia 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 728.316 podmiotów 

gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu marca 2014 
r. liczba podmiotów zmniejszyła się o 0,1%, a w porównaniu ze stanem w końcu kwietnia 2013 r. 
zwiększyła się o 3,3%.   

W kwietniu 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na 
poziomie 1325,8 i było o 1,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,1% w marcu br. i spadku  
o 1,5% w kwietniu ub. roku.). 
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1. Poziom bezrobocia1  

W końcu kwietnia 2014 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 276.791 bezrobotnych,  
w tym 128.975 kobiet tj. 46,6% ogółu bezrobotnych.  

 
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 

(stan w końcu miesiąca / roku) 

 

miesiąc / rok 

Liczba bezrobotnych 
Stopa 

bezrobocia Ogółem 
Wzrost / spadek  

w odniesieniu do poprzedniego 
miesiąca / roku 

2000 289 872 40 656  10,8 
2001 346 118 56 246 14,4 
2002 368 856 22 738 15,2 
2003 363 554 - 5 302 15,4 
2004 352 946 - 10 608 14,7 
2005 332 525 - 20 421 13,8 
2006 285 612 - 46 913 11,8 
2007 219 924 - 65 688 9,0 
2008 178 028 - 41 896 7,3 
2009 224 480 46 452 9,0 
2010 238 341 13 861   9,7* 
2011 246 739 6 723 9,8 
2012 271 927 6 728 10,8 
2013 283 196 2 287 11,0 
2014    
styczeń 295 264 12 068 11,4 
luty 295 444 180 11,4 
marzec 287 357 - 8 087 11,1 
kwiecień 276 791 - 10.566 10,8 

 
*stopa bezrobocia po korekcie GUS  
Październik 2013 r. 

 
 

W odniesieniu do marca 2014 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 10.566 osób  
(o 3,7%).  

Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach, największy liczbowy spadek 
odnotowano w miastach: Warszawa – o 1.343 osób (o 2,4%), Radom – o 539 osób (o 2,6%) i Płock  
– o 414 osób (o 4,7%) oraz powiatach: płockim – o 543 osoby (o 6,3%), wyszkowskim – o 541 osoby 
(o 12,3%),  radomskim  – o 522 osoby (o 3,1%).  

Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy spadek bezrobocia odnotowano  
we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim –  o 4.261 osoby (o 3,1%).  

 
 
 
 
 

                                                 
1 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki  
   publicznej „MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy”. 
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2. Stopa bezrobocia  

 

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według wyliczeń Eurostat) stopa bezrobocia  
w końcu marca 2014 r. w Polsce wynosiła – 9,6% (przy średniej w Unii Europejskiej 10,5%). 

 Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Austria – 4,9%, Niemcy – 5,1%,  Luksemburg  
– 6,1%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Grecja – 26,7% i  Hiszpania – 25,3%. 

 

 

 

 

W kwietniu 2014 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 10,8%  

(przy średniej dla kraju 13,0%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: 

wielkopolskie  – 9,1%, mazowieckie – 10,8%, śląskie  – 10,9% oraz małopolskie – 11,2%,  

natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie – 20,5%, kujawsko-pomorskie – 17,4%  

i zachodniopomorskie – 17,1%. 
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Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą 

stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 37,7%, radomskim – 29,4%, przysuskim  

– 26,5% oraz makowskim – 24,9%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się  

m. st. Warszawa – 4,7% oraz powiaty: warszawski zachodni – 6,7%, grójecki – 7,8%, grodziski  – 7,9%, 

piaseczyński – 8,4% oraz pruszkowski – 8,6%.   
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W odniesieniu do marca 2014 r. stopa bezrobocia dla województwa zmniejszyła się  

o 0,3 punktu procentowego (10,8%), w kraju zmniejszyła się o 0,5 punktu procentowego. 
Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach, największy  

w powiatach: wyszkowskim o 1,6 punktu procentowego, kozienickim, łosickim, płockim i sierpeckim  
– o 1,2 punktu procentowego oraz ciechanowskim o 1,1 punktu procentowego.   

 
 

3. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 
 

W kwietniu 2014 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 

20.337 bezrobotnych (w marcu 2014 r. – 22.325 osób) z ewidencji wyłączono 30.903 bezrobotnych  

(w marcu 2014 r. –  30.412 osób), w tym z powodu: 

 podjęcia pracy –  14.367 osób – 46,5% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             
 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.114 osób – 26,3% odpływu z bezrobocia, 
 rozpoczęcie stażu – 3.657 osób – 11,8% odpływu z bezrobocia, 
 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.313 osób – 4,2% odpływu z bezrobocia, 
 rozpoczęcie szkolenia – 757 osób – 2,4% odpływu z bezrobocia, 
 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej – 698 osób – 2,3% odpływu z bezrobocia, 
 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy – 503 osoby – 1,6% odpływu z bezrobocia. 
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4. Wybrane kategorie bezrobotnych  

 

Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych 

bezrobotnych (276.791 osób) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

  Wyszczególnienie kwiecień 
2013 r. 

Udział  
% 

marzec 
2014 r. 

Udział 
% 

kwiecień 
2014 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 293 552 100,0 287 357 100,0 276 791 100,0 

w tym: 
Kobiety 136 016 46,3 132 972 46,3 128 975 46,6 

Mężczyźni 157 536 53,7 154 385 53,7 147 816 53,4 
Poprzednio pracujący 236 581 80,6 231 927 80,7 223 684 80,8 

Dotychczas nie pracujący 56 971 19,4 55 430 19,3 53 107 19,2 

Zamieszkali na wsi 125 454 42,7 123 649 43,0 118 062 42,7 
Z prawem do zasiłku 49 491 16,9 38 511 13,4 36 682 13,3 
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 16 411 5,6 17 037 5,9 16 588 6,0 

Osoby w okresie do 12 m - cy  
od dnia ukończenia nauki 9 229 3,1 13 234 4,6 7 606 2,7 

Cudzoziemcy 1063 0,4 1 216 0,4 1 195 0,4 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Bezrobotne kobiety  

 
Na koniec kwietnia 2014 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było  

128.975 bezrobotnych kobiet, tj. 46,6% ogółu bezrobotnych.  
W odniesieniu do marca 2013 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 3.997 osób  

(o 3,0%). 
Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: 
 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 82,6% ogółu bezrobotnych 

w tej kategorii, 
 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego – 74,3%,  
 które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia – 66,7% 
 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 56,8%, 
 cudzoziemcy – 55,2%, 

Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasta: Płock – 52,3%  
i Ostrołęka – 51,5%  oraz powiaty: ostrowski i płocki – po 52,3%.  

 
Bezrobotni mężczyźni  

 
Na koniec kwietnia 2014 r. zarejestrowanych było 147.816 mężczyzn, tj. 53,4% bezrobotnych.  

W odniesieniu do marca 2014 r. liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 6.569 osób 
(o 4,3%).   
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Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych:  
 którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia – 95,8% ogółu 

bezrobotnych w tej kategorii, 
 bez wykształcenia średniego – 63,2%, 
 powyżej 50 roku życia – 62,1%,  
 zamieszkali na wsi – 54,2%, 
 bez kwalifikacji zawodowych – 54,3%, 
 niepełnosprawni – 54,3%, 
 poprzednio pracujący – 53,8%, 
 do 25 roku życia – 53,7%, 
 długotrwale bezrobotni – 51,9%, 
 dotychczas niepracujące – 51,8%, 
 bez doświadczenia zawodowego – 51,7%, 
 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 50,6%. 
 

Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński – 62,6%, 
wołomiński – 57,6%, otwocki  – 57,0%, wyszkowski – 56,4% oraz lipski – 56,2%. 

 
Bezrobocie na wsi  

 
W końcu kwietnia 2014 r. na wsi mieszkało 118.062 bezrobotnych, tj. 42,7% ogółu 

bezrobotnych, w tym 54.063 kobiet. W porównaniu do marca 2014 r. liczba bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi zmniejszyła się  o 5.587 osób (o 4,5%).   

Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili  
70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi  
w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,1% w powiatach otwockim i pruszkowskim 
do 96,7% w powiecie siedleckim. 
 
Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

 
W kwietniu 2014 r. prawo do zasiłku posiadało 36.682 osób, tj. 13,3% ogółu bezrobotnych. 
W odniesieniu do marca 2014 r. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo  

do zasiłku zmniejszyła się o 1.829 osób (o 4,7%).   
Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: 

grodziskim – 19,6%, otwockim – 17,1%, żuromińskim – 16,9%, płockim – 16,6% oraz mińskim   
– 15,9% 

Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski  
– 7,7%, przasnyski – 8,1%, kozienicki i ostrowski – po 8,3%, ostrołęcki – 8,8%, łosicki – 8,9%  
oraz białobrzeski i sokołowski  – po 9,5%. 
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5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy2  
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2005 332 525 69 469 - 223 293 - 61 424 85 580 - - 8 148 - 6 642 

2006 285 612 55 186 - 191 547 - 60 444 87 089 - - 7 617 - 6 331 

2007 219 924 38 837 - 141 947 - 51 975 70 757 - - 6 322 - 5 947 

2008 178 028 32 583 - 97 653 15 790 42 059 56 668 51 484 104 597 10 593 1 963 6 407 

2009 224 480 45 423 - 96 763 16 414 50 087 67 820 62 033 125 544 12 059 2 558 8 326 

2010  238 341 47 359 29 116 806 17 212 56 024 69 256 67 736 130 490 13 618 3 203 8 934 

2011 246 739 47 248 58 128 723 20 972 59 789 81 520 68 661 131 912 15 758 3 629 9 181 

2012 271 927 49 502 85 141 441 24 222 66 512 88 208 71 647 143 606 18 193 4 271 10 054 

2013 283 196 48 333 131 156 925 26 725 73 037 94 093 73 823 148 081 20 670 4 999 10 623 

2014             

styczeń 295 264 50 487 182 163 641 27 391 75 836 97 911 76 569 154 627 21 399 5 328 11 020 

luty  295 444 49 487 182 164 837 27 430 76 185 98 502 76 113 155 697 21 528 5 414 10 990 

marzec 287 357 46 236 172 162 754 27 048 75 081 96 184 72 973 152 229 21 126 5 439 10 791 

kwiecień 276 791 42 838 148 159 231 26 564 73 253 93 219 69 865 146 437 20 566 5 281 10 517 
 

W końcu kwietnia 2014 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 
 długotrwale bezrobotne – 57,5% ogółu bezrobotnych (159.231 osób),3 
 bez wykształcenia średniego – 52,9% ogółu bezrobotnych (146.437 osób), 
 bez kwalifikacji zawodowych – 33,7% ogółu bezrobotnych (93.219 osób), 
 powyżej 50 roku życia – 26,5% ogółu bezrobotnych (73.253 osoby), 
 bez doświadczenia zawodowego – 25,2% ogółu bezrobotnych (69.865 osób), 
 do 25 roku życia – 15,5% ogółu bezrobotnych (42.838 osób), 
 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 9,6% ogółu bezrobotnych 

(26.564 osoby),  
 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 7,4% ogółu bezrobotnych  

(20.566 osób), 
 niepełnosprawne – 3,8% ogółu bezrobotnych (10.517 osób). 
 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 1,9% ogółu 

bezrobotnych (5.281 osób), 
 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,1% ogółu bezrobotnych (148 osób). 

 
6. Planowane zwolnienia 

 
W kwietniu 2014 r. – 6 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o jednego pracodawcę 

mniej jak w poprzednim miesiącu).  

Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 2.518 osób (o 3.197 osób mniej jak w poprzednim 

miesiącu).  

Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: 

ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, działalność wspomagająca transport lotniczy, wywóz odpadów. 
                                                 
2 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
3 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.) 
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 W kwietniu 2014 r. – 24 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych  

(o 2 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu).  

Redukcją zatrudnienia zostało objętych 826 osób (o 388 osób więcej niż w poprzednim 

miesiącu).   

Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić 

zamiar zwolnień grupowych do właściwego ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy.   

W związku z powyższy, liczba osób przewidzianych do zwolnienia jak również zwolnionych może 

być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego z uwagi na planowane 

zwolnienia lub dokonywane zwolnienia w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy  

na terenie województwa mazowieckiego 

 
Dane dotyczące osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami kraju 

W kwietniu 2014 r. w Urzędach Pracy zarejestrowało się 158 osób powracające po okresie 

zatrudnienia poza granicami kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób 

powracających po okresie zatrudnienia poza granicami zmniejszyła się o 16 osób.    

Ponadto w kwietniu 2014 r. – 40 osób ubiegały się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce,  

na podstawie okresów przepracowanych w innych państwach członkowskich. 

 

7. Usługi i instrumenty rynku pracy 

 Pośrednictwo pracy  
W kwietniu 2014 r. pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 1.188 zakładów pracy,  

odbyli 1.278 wizyt u pracodawców, w  wyniku których pozyskali 2.290 niesubsydiowanych miejsc 
pracy. 

Mazowieckie urzędy pracy pozyskały 12.920 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej 4, o 265 wolnych miejsc pracy (o 2,1%) więcej niż w poprzednim miesiącu.  

Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – 60,2%,  
tj. 7.772 wolne miejsca pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. 

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 

Wyszczególnienie I – IV 2013 r. Udział % I – IV 2014 r. Udział % 

1 2 3 4 5 
Ogółem wolne miejsca pracy  

i miejsca aktywizacji zawodowej 35 515 100,0 48 313 100,0 

w tym:     
 subsydiowane 18 239 51,4 21 275 44,0 
 niesubsydiowane 17 276 48,6 27 038 56,0 
 z sektora publicznego 9 666 27,2 10 870 22,5 
 sezonowe 3 513 9,9 5 671 11,7 
 dla niepełnosprawnych 2 326 6,5 2 654 5,5 

W kwietniu 2014 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały 10.117 osób,  
co stanowi 70,4% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. 

                                                 
4 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  
   publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - „oferty pracy” na „wolne  miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej”. 
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Od początku 2014 r. zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało  
34.414 bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2014 roku wyniosła  - 
 68,5%. 

 
 
 

  
8. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej  

W kwietniu 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 19.708 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: 18.913 obywateli Ukrainy, tj. 
96,0% zgłoszonych oświadczeń, a także: 386 obywateli Mołdowy, 260 Białorusinów, 65 osób z Gruzji, 
64 osoby z Rosji oraz 20 osób z Armenii. 

 

W kwietniu 2014 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: 
 18.867 osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 95,7% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, 
 16.393 osoby jako pracowników przy pracach prostych, tj. 83,2%, 
 13.996 osób w rolnictwie, tj. 71,0%, 
 13.107 osób na umowę o dzieło, tj. 66,5%, 
 11.298 mężczyzn, tj. 57,3%, 
   8.577 pracowników w wieku 26-40 lat, tj. 43,5%. 

Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: płońskiego – 6.020 oświadczeń,  
tj. 30,5% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w marcu na Mazowszu i grójeckiego – 4.230 
oświadczeń, tj. 21,5% oraz w m. st. Warszawie – 4.277 oświadczeń, tj. 21,7%.  
 

Uwaga:   z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie 

województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,  

Plac Bankowy 3/5. 

 
 

9. Pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy 
 

 
 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy 
 

Zgodnie z informacją uzyskaną z mazowieckich miejskich oraz powiatowych urzędów pracy  
w kwietniu 2014 r. - działania aktywizujące finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy 
rozpoczęło 7.922 bezrobotnych.  
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Wyszczególnienie 
Bezrobotni aktywizowani: 

kwiecień 2013 r. kwiecień 2014 r. 

Ogółem w okresie sprawozdawczym    (narastająco w roku)   7 741 7 922 
z tego poprzez: 

 szkolenia 1 276 757 
 prace interwencyjne 537 624 
 roboty publiczne 701 600 
 prace społecznie użyteczne 948 698 
 staże 3 055 3 657 
 przygotowanie zawodowe dorosłych  1 0 
 jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności 

gospodarczej  679 1 134 

 refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 
udzielane  pracodawcom 391 354 

 refundacja kosztów studiów podyplomowych / stypendia 23 3 

 refundacja kosztów opieki*) 6 4 

 koszty dojazdu *) 34 72 
 badania lekarskie *) 51 10 
 stypendia za kontynuację nauki   23 1 
 zatrudnienie wspierane 16 8 

*) nie dotyczy bezrobotnych objętych szkoleniami lub zatrudnieniem subsydiowanym 
 

 

W kwietniu 2014 r. najwięcej bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki dla bezrobotnych  

po stażu u pracodawcy – 3.657 osób (53,9%). 
 

 
Nowe miejsca pracy 

  
W kwietniu 2014 r. - poprzez finansowanie z limitowanych środków Funduszu Pracy  

- utworzono 6.962 nowych miejsc pracy, najwięcej na jednorazowe  środki dla bezrobotnych  
po stażach u pracodawcy – 3.613 miejsc pracy.  

 
 

Wyszczególnienie 
Nowe miejsca pracy: 

kwiecień 2013 r. kwiecień 2014 r. 
Ogółem w okresie sprawozdawczym        6 163 6 962 
w tym w ramach: 

 prac interwencyjnych 525 606 
 robót publicznych 686 625 
 staży 3 054 3 613 
 przygotowania zawodowego dorosłych 3 0 
 jednorazowych środków dla bezrobotnych na podjęcie 

działalności gospodarczej 679 1 134 
 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy  
 dl  d ó   

391 354 

 prac społecznie użytecznych 825 630 
 
 
 
 
 
 



 11 

Szacunkowa efektywność wybranych programów  
(narastająco w roku - ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie   
 po zakończeniu dofinansowania miejsc pracy do liczby miejsc pracy, na które upłynął okres dofinansowania). 
 
 

W kwietniu 2014 r. okres dofinansowania upłynął dla 1.114 miejsc zatrudnienia wspieranego 
środkami Funduszu Pracy, zaś po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęło 748 osób. 

Wyszczególnienie 
Ogółem województwo:    (z Funduszu Pracy) 

kwiecień 2013 r. kwiecień 2014 r. 

Prace interwencyjne 
- Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania 287 297 
- Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres 200 266 
- Szacunkowa efektywność programu  69,7% 89,6% 
Roboty publiczne 
- Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania 22 19 
- Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres 9 11 
- Szacunkowa efektywność programu  40,9% 57,9% 
Staże 
- Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania 584 670 
- Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu stażu 266 437 
- Szacunkowa efektywność programu  45,5% 65,2% 
Przygotowanie zawodowe dorosłych 
- Liczba miejsc pracy na które upłynął okres 

d fi i 1 
6 0 

- Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu przygotowania 3 0 
- Szacunkowa efektywność programu  50,0% 0,0% 
Prace społecznie użyteczne 
- Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania 115 128 
- Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres 13 34 
- Szacunkowa efektywność programu 11,3% 26,6% 
 

 
10.  Fundusz Pracy 

 
 
Według informacji uzyskanych z miejskich oraz powiatowych urzędów pracy województwa 

mazowieckiego  -  od początku roku 2014 - w ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy  
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano 83.949.398 zł. 
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szkolenia
3,53%

refund. na ubezp. 
społeczne rolników

0,03%

prace 
interwencyjne

8,20%

roboty 
publiczne

2,38%
prace 

społ. - użyteczne
0,65%

staże 
30,59%

przygotowanie 
zawodowe dorosłych

0,04%

dofinansowanie 
dz. gospodarczej

46,56%

pozostałe
usługi rynku pracy*)

0,16%

studia 
podyplomowe

0,62%

stypendia za 
kontynuację nauki

0,45%

inne**)
0,12%

STRUKTURA LIMITOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY 
NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 

I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W KWIETNIU 2014 R

 
   *) pozycja pozostałe usługi rynku pracy ujmuje: koszty dojazdu i zakwaterowania, opiekę nad dzieckiem, badania lekarskie  
     - bezrobotnych nie objętych  programami  subsydiowanymi, 
  **) pozycja inne ujmuje: jednorazowe refundacje składek na ubezpieczenie społeczne art. 47 ustawy oraz zatrudnienie 
wspierane. 
 
 
Dysponent środków Funduszu Pracy – pismem  z 27 listopada 2013 r. - zawiadomił o ustalonych 

kwotach środków (limitach) dla województwa mazowieckiego na finansowanie w 2014 roku: 

1) programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej (§ 2 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r.  

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań  

w województwie, Dz. U. 2009 Nr 123, poz. 1.019 z p. zm.) - w wysokości 382.426,0 tys. zł.  
W wielkości tej ujęta jest kwota 269.588,5 tys. zł, o której mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia, 
2) innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (§ 2 ust. 1 pkt. 2 

rozporządzenia) w kwocie 26.444,8 tys. zł .  

3) zadań realizowanych przez samorząd województwa (§ 2 ust. 2 rozporządzenia) w kwocie                                       

1.333,6 tys. zł.  
 

Po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2014 – Dysponent środków FP – pismem z dnia  

17 lutego 2014 r. zwiększył kwotę określoną w decyzji z 27 listopada 2013 r. o 1.646,3 tys. zł  
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej. 

 Powyższa decyzja zwiększyła limit wydatków FP dla województwa mazowieckiego na 2014 r. 

do wysokości 384.072,3 tys. zł, w tym do podziału wg algorytmu do kwoty 114.483,8 tys. zł,  
a do dyspozycji samorządu województwa na EFS do kwoty 269.588,5 tys. zł. 

 

Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy w lutym 

2014 r. (w podziale na zadania i powiaty) przedstawiono w Załączniku 12.  

 

Wykorzystanie limitu wyniosło – 21,86% dotychczas rozdysponowanych środków. 
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11. Realizacja zadań w województwie mazowieckim w zakresie ochrony roszczeń 
pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
w okresie 01.01.14-28.02.14 
 
 
Zrealizowane wypłaty  w związku z niewypłacalnością pracodawcy 

 
W województwie mazowieckim w okresie od  01.01.2014 – 30.04.2014  wypłacono ze środków FGŚP   

2107 świadczeń na rzecz 841 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze w stosunku 
do 87 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę 5 727 685,78 zł. Najwięcej firm 

niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w 

Warszawie.  Stanowiły one 66,67 % ogółu tych firm. 

Głównie były to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych 

pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 

należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

należne od pracodawców. 

Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 166 osób. Z uwagi na braki 

formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 42 

wnioski i 2 wykazy. 

 

Realizacja wypłat w okresie 1.01.2014 r. do 30.04.2014  w związku z niewypłacalnością 
pracodawcy w podziale na powiaty 

Tab. 1 
Powiat Ilość firm 

gostyniński 1 

grodziski 2 

łosicki 1 

makowski 1 

mławski 1 

ostrołęcki 1 

ostrowski 1 

piaseczyński 4 

Płock 1 

płocki 1 

płoński 1 

pruszkowski 1 

Radom 1 

Siedlce 2 

sochaczewski 2 

Warszawa 58 

warszawski 3 

wołomiński 4 

żyrardowski 1 

 

Źródło: WUP w Warszawie 
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Liczba firm na Mazowszu w okresie od 1.01.2014 r. do 30.04.2014 których  pracownicy 
otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg. PKD 

Tab. 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Źródło: WUP w Warszawie 

 

  

Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono 

roszczenia pracownicze z FGŚP,  stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego,  handlu hurtowego, i budownictwa. Odpowiednio stanowiły 

one w ogólnej liczbie  przedsiębiorców ok. 24,14 %, 21,84 % i 16,09 % . 

 
Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy  
 

     Z dniem  21 listopada 2013 r. weszła  w życie  ustawa z dnia 11 października 2013 r.                        

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291). 

Przedsiębiorcy,  u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, 

mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc na ochronę miejsc pracy. 

W okresie funkcjonowania ustawy tj. od 21.11.2013 do 30.04.2014  zostało złożonych 14 wniosków 

przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń w związku                            

z obniżeniem wymiaru czasu pracy i przestojem ekonomicznym, które obejmowały świadczenia dla  

304 pracowników.  W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł  11 umów  z przedsiębiorcami 

na łączną kwotę 1 105 447,20 zł. , 2 wnioski były w trakcie rozpatrywania a  1 wniosek został 

pozostawiony bez rozpoznania.   

 

 

 

Sekcja PKD Ilość firm 
 

A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1 

C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 21 

F - BUDOWNICTWO 14 

G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

19 

H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 6 

I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I 
USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 

1 

J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3 

K- DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 1 

L- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI 

3 

M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7 

N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

6 

P - EDUKACJA 1 

Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 2 

R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I 
REKREACJĄ 

2 
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Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń 
 

Czynności windykacyjne dokonuje się w stosunku do należności powstałych w wyniku wypłat 

świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 

272). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie 

od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. W związku  

z przytoczonymi powyżej przyczynami planowanie kwot zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń jest 

bardzo trudne i obarczone wysokim stopniem ryzyka. Natomiast proces dochodzenia zwrotu 

wypłaconych świadczeń wymaga dużego nakładu pracy. Na dzień 30.04.2014 r. kwota odzyskanych 

należności  wyniosła: 2.911.699,83 (w tym 2.667.422,42 zł. należność główna i 244.277,41 zł. 

odsetki). Plan windykacyjny na rok 2014 stanowi kwotę 5.000 000,00 zł.  

 

Ponadto w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.  skierowano do MPiPS  6 wniosków          

 o rozłożenie należności na raty  oraz 36 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę 

4.459.929,98  zł.  Decyzją MPiPS dokonano umorzeń w stosunku do 22 dłużników na łączną kwotę: 

5.476.283,34 zł.  

 

 
Opracowano w Zespole  ds. Statystyk Rynku Pracy 
Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy 
oraz Wydziale Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych 
Warszawa, Czerwiec 2014 r.  
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