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W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 
 Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 6.723 osoby - z 240.016 osób w listopadzie do 246.739 osób  

w grudniu 2011 r. 

 Wzrost bezrobocia wystąpił w następujących kategoriach osób: poprzednio pracujących o 6.027 osób  

- ze 186.911 osób w listopadzie do 192.938 osób w grudniu, bez wykształcenia średniego  

o 3.870 osób – ze 128.042 osób w listopadzie do 131.912 osób w grudniu, zamieszkałych na wsi  

o 3.191 osób - ze 105.801 osób w październiku do 108.992 osób w grudniu, długotrwale bezrobotnych  

o 2.891 osób ze 125.832 osób w listopadzie do 128.723 osób w grudniu, powyżej 50 roku życia o 1.980 osób  

– z 57.809 osób w listopadzie do 59.789 osób w grudniu, bez kwalifikacji zawodowych o 1.751 osób – z 79.769 

osób w listopadzie do 81.520  osób w grudniu, bez doświadczenia zawodowego o 1.218 osób – z 67.443 osób  

w listopadzie do 68.661 osób w grudniu.  

 Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,9%), poprzednio 

pracujących (78,2%), mieszkańców miast (55,8%), bez wykształcenia średniego (53,5%), długotrwale 

bezrobotnych (52,2%) oraz mężczyzn(50,5%). 

 Spadek o 817 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z  4.454 miejsc 

w listopadzie do 3.637 miejsc w grudniu. 

 

Uwaga w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. „Sprawozdania o rynku pracy MPiPS – 01” 
nie jest możliwe porównywanie i zestawianie aktualnych danych z danymi z roku poprzedniego  

w wybranych kategoriach. 

W grudniu 2011 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 25.988 

bezrobotnych (w listopadzie  – 24.974 osoby, a w grudniu ub. r. – 30.023 osoby), z ewidencji 

bezrobotnych wyłączono 19.265 osób (w listopadzie – 20.830 osób, a w grudniu ub. r. – 20.933 osoby),  

w tym z powodu: 

 podjęcia pracy – 8.578 osób – 44,5% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę 

- 90,5%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,  

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 7.759 osób – 40,3% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 777 osób – 4,0% odpływu z bezrobocia, 

 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

– 454 osób – 2,4% odpływu z bezrobocia. 
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W końcu grudnia 2011 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 246.739 bezrobotnych,  

w tym 122.204 kobiety, tj. 49,5% ogółu bezrobotnych.  

 
W odniesieniu do listopada 2011 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 6.723 osoby  

(o 2,8%).  

Wzrost bezrobocia odnotowano w 41 powiatach, największy w powiatach: kozienickim  

- o 6,5% (o 289 osób), przasnyskim- o 5,6% (o 180 osób), sokołowskim – o 5,2% (o 124 osoby)  

oraz garwolińskim - o 5,1% (o 245 osób). 

Spadek bezrobocia wystąpił w powiecie nowodworskim – o 0,9% (o 32 osoby). 

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost odnotowano we wszystkich obszarach  

- największy w obszarze radomskim – o 3,8% (o 2.194 osoby). 
 
W odniesieniu do grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 8.398 osób 

(o 3,5%).  

Bezrobocie wzrosło w 33 powiatach województwa, największy procentowy wzrost odnotowano  

w powiatach:  makowskim – o 22,0% (o 842 osoby), legionowskim – o 18,4% (o 599 osób)  

oraz warszawskim zachodnim  – o 14,0% (o 381 osób).  

Spadek bezrobocia odnotowano w 9 powiatach, największy w mieście Radom – o 6,6%  

(o 1.422 osoby) oraz powiatach: mławskim - o 5,9% (o 247 osób) węgrowskim - o 5,8% (o 224 osoby)  

i wyszkowskim - o 5,4% (o 248 osób).  

Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w 5 obszarach, 

największy w obszarze ostrołęckim – o 7,6% (o 1.609 osób),  spadek bezrobocia wystąpił w obszarze 

radowskim – o 2,3% (o 1.389 osób). 

 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

Wyszczególnienie 
grudzień 
2010 r. 

Udział  
% 

listopad 
2011 r. 

Udział 
% 

grudzień 
2011 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 238 341 100,0 240 016 100,0 246 739 100,0 

w tym: 

Kobiety 115 079 48,3 120 400 50,2 122 204 49,5 

Mężczyźni 123 262 51,7 119 616 49,8 124 535 50,5 

Poprzednio pracujący 185 067 77,6 186 911 77,9 192 938 78,2 

Dotychczas nie pracujący 53 274 22,4 53 105 22,1 53 801 21,8 

Zamieszkali na wsi 105 153 44,1 105 801 44,1 108 992 44,2 

Z prawem do zasiłku 39 143 16,4 37 664 15,7 39 648 16,1 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 10 764 4,5 9 574 4,0 9 782 4,0 

Osoby w okresie do 12 m - cy  
od dnia ukończenia nauki 

12 621 5,3 12 964 5,4 13 503 5,5 

Cudzoziemcy 823 0,3 845 0,4 865 0,4 
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W końcu grudnia 2011 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 bez wykształcenia średniego – 53,5% ogółu bezrobotnych (131.912 osób), 

 długotrwale bezrobotne – 52,2% ogółu bezrobotnych (128.723 osoby),
1
 

 bez kwalifikacji zawodowych – 33,0% ogółu bezrobotnych (81.520 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 27,8% ogółu bezrobotnych (68.661 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 24,2% ogółu bezrobotnych (59.789  osób), 

 do 25 roku życia - 19,2% ogółu bezrobotnych (47.248 osób), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,5% ogółu bezrobotnych (20.972 osoby),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,4% ogółu bezrobotnych  

(15.758 osób), 

 niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych (9.181 osób), 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,5% ogółu bezrobotnych 

(3.629 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socja lnego - 0,03% ogółu bezrobotnych (58 osób). 

 
 
W grudniu 2011 r. urzędy pracy pozyskały 3.637 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, w tym 376 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

 

Odnotowano spadek o 18,3% (o 817 wolnych miejsc pracy) – w odniesieniu do listopada.  

2011 r., oraz spadek o 29,2% (o 1.502 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej)  

w stosunku do grudnia roku ubiegłego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Styczeń 2012r. 

 

                                                           
1
 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.) 



Wstępna informacja o rynku pracy w grudniu 2011 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Liczba bezrobotnych 246.739 osób
wzrost o 2,8% w stosunku do listopada 2011 r.

Napływ bezrobotnych zarejestrowanych25.988 
wyrejestrowanych19.265Odpływ bezrobotnych

bez prawa do zasiłku osób 83,9%207.091
osób 16,1%39.648z prawem do zasiłku

osóbbezrobotni zamieszkali w mieście 55,8%137.747
osoby 44,2%108.992bezrobotni zamieszkali na wsi

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku

Kobiety

49,5%
122.204

Mężczyźni

124.535
50,5%

bez wykształcenia średniego 131 912
długotrwale bezrobotni 128 723
bez kwalifikacji zawodowych 81 520
bez doświadczenia zawodowego 68 661
powyżej 50 roku życia 59 789
do 25 roku życia 47 248
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 20 972
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 15 758
niepełnosprawni 9 181
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 3 629
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 58

subsydiowane 15,6
niesubsydiowane 84,4
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