
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE ELEMENTY 

RYNKU PRACY 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

W 2012 ROKU 

 

W UKŁADZIE PODREGIONÓW 

 



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW W UKŁADZIE PODREGONÓW 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Powierzchnia, gęstość zaludnienia oraz wybrane grupy ludności województwa mazowieckiego 
w czerwcu 2012 roku;  

ZAŁĄCZNIK NR 2 
Wybrane grupy podmiotów gospodarczych w grudniu 2012 roku; 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
Bezrobotni ogółem; 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
Stopa bezrobocia;  

ZAŁĄCZNIK NR 5 
Napływ do bezrobocia; 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
Odpływ z bezrobocia; 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
Odpływ z bezrobocia z powodu podjęcia pracy; 

ZAŁĄCZNIK NR 8 
Odpływ z bezrobocia z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy; 

ZAŁĄCZNIK NR 9 
Bezrobotne kobiety; 

ZAŁĄCZNIK NR 10 
Bezrobotni zamieszkali na wsi; 

ZAŁĄCZNIK NR 11 
Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku; 

ZAŁĄCZNIK NR 12 
Napływ bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku; 

ZAŁĄCZNIK NR 13 
Bezrobotni zwolnieni  z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

ZAŁĄCZNIK NR 14 
Bezrobotni według wieku w grudniu 2012 r.; 

ZAŁĄCZNIK NR 15 
Bezrobotni według wykształcenia w grudniu 2012 r.; 

ZAŁĄCZNIK NR 16 
Bezrobotni według stażu pracy w województwie mazowieckim w grudniu 2012 r.; 

ZAŁĄCZNIK NR 17 
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w województwie mazowieckim w grudniu 2012 r.;  

ZAŁĄCZNIK NR 18 
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w grudniu 2012 r.; 

ZAŁĄCZNIK NR 19 
Osoby poszukujące pracy; 

ZAŁĄCZNIK NR 20 
Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane w województwie mazowieckim w 2012 roku w zakresie 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; 

ZAŁĄCZNIK NR 21 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku – Monitoring organizacji szkoleń; 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 22 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring organizacji prac interwencyjnych; 

ZAŁĄCZNIK NR 23 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring organizacji robot publicznych; 

ZAŁĄCZNIK NR 24 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring organizacji staży u pracodawcy; 

ZAŁĄCZNIK NR 25 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring organizacji przygotowania zawodowego 
dorosłych; 

ZAŁĄCZNIK NR 26 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring organizacji prac społecznie użytecznych; 

ZAŁĄCZNIK NR 27 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku - Monitoring jednorazowych dofinansowań 
wypłaconych bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej; 

ZAŁĄCZNIK NR 28 
Bezrobotni aktywizowani tytułem rozpoczęcia programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy 
w województwie mazowieckim w 2012 roku – Monitoring refundacji na wyposażenie i doposażenie 
miejsc pracy wypłaconych pracodawcom; 

ZAŁĄCZNIK NR 29 
Wybrane elementy rynku pracy. 

 

 


