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     W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: 

 

 
 Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 2.975 osób z 251.962 osób w lipcu 2012 r. do 254.937 osób  

w sierpniu 2012 r. 

 Największy wzrost bezrobocia wystąpił w kategoriach osób:  w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

o 1.938 osób z 8.687 osób w lipcu 2012 r. do 10.625 osób w sierpniu br., poprzednio pracujących  

o 1.649 osób  ze  199.756 osób w lipcu 2012 r. do 201.405 osób w sierpniu br., długotrwale bezrobotnych  

o 1.494 osoby ze 131.112 osób w lipcu 2012 r. do 132.606 osób w sierpniu br., bez doświadczenia zawodowego  

o 1.388 osób z 67.101 osób w lipcu 2012 r. do 68.489 osób w sierpniu br., dotychczas nie pracujących o 1.326 

osób z 52.206 osób w lipcu 2012 r., do 53.532 osób w sierpniu br., zamieszkałych na wsi o 1.269 osób  

ze 108.855 osób w lipcu 2012 r. do 110.124 osób w sierpniu br., do 25 roku życia o 1.197 osób  w lipcu 2012 r.  

z 45.405 osób w lipcu 2012 r., do 46.602 osób w sierpniu br. 

 Spadek bezrobocia wystąpił  wśród osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia  

o 28 osób z  3.942 osób w lipcu 2012 .r. do  3.914 osób w sierpniu br. oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy o 1 osobę z 10.810 osób w lipcu 2012 r. do 10.809 osób w sierpniu br. 

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

(79,0%), mieszkańców miast (56,8%), mężczyzn (50,4%), długotrwale bezrobotnych (52,0%) oraz bez 

wykształcenia średniego (51,9%). 

 Wzrost o 722 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z  6.131 miejsc 

w lipcu  2012 r. do 6.853  miejsc w sierpniu br. 

 

W sierpniu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 23.463 

bezrobotnych (w lipcu 2012 r. – 23.856 osób, a w sierpniu 2011 r. – 20.873 osoby), z ewidencji 

bezrobotnych wyłączono 20.488 osób (w lipcu 2012 r. – 23.386 osób, a w sierpniu 2011 r. – 22.018 

osób), w tym z powodu: 

 

 podjęcia pracy – 8.173 osoby – 39,9% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji - 91,0%, stanowiły 

osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,                                                                                                                               

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.094 osoby – 39,5% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.061 osób – 5,2% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 596 osób – 2,9% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie szkolenia – 523 osoby – 2,6% odpływu z bezrobocia. 
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W odniesieniu do lipca 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 2.975 osób  

(o 1,2%).  

Wzrost bezrobocia odnotowano w 37 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost 

odnotowano w miastach: Warszawa – o 731 osób (o 1,6%) i Radom – o 122 osoby (o 0,6%)  

oraz w  powiatach: wołomińskim – o 130 osób (o 1,2%), pułtuskim  – o 128 osób (o 2,8%) oraz 

radomskim – o  124 osoby (o 0,8%).   

 Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano  

we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim – o 1.866 osób (o 1,6%). 

 

W odniesieniu do sierpnia 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 18.388 

osób (o 7,8%).  

Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano  

w m. st. Warszawa – o 5.244 osoby (o 13,0%) oraz w powiecie wołomińskim – o 1.526 osób (o 16,7%),  

Spadek  bezrobocia odnotowano w m. Ostrołęka – o 21 osób (o 0,5%) oraz w powiatach: 

płockim  – o 96 osób (o 1,3%) oraz ostrowskim – o 15 osób (o 0,3%).   

Biorąc pod uwagę obszary województwa, liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano  

w we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim – o 12.411 osób (o 11,7%).   

 
 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
 

  Wyszczególnienie 
sierpień 
2011 r. 

Udział  
% 

lipiec 
2012 r. 

Udział 
% 

sierpień 
2012 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 236 549 100,0 251 962 100,0 254 937 100,0 

w tym: 

Kobiety 119 773 50,6 123 953 49,2 126 390 49,6 

Mężczyźni 116 776 49,4 128 009 50,8 128 547 50,4 

Poprzednio pracujący 184 496 78,0 199 756 79,3 201 405 79,0 

Dotychczas nie pracujący     52 053 22,0 52 206 20,7 53 532 21,0 

Zamieszkali na wsi 102 978 43,5 108 855 43,2 110 124 43,2 

Z prawem do zasiłku     37 660 15,9 41 238 16,4 40 952 16,1 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy     10 214 4,3 10 810 4,3 10 809 4,2 

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

     9 738 4,1 
8 687 3,4 10 625 4,2 

Cudzoziemcy 820 0,4 859 0,3 876 0,4 
 

 

W końcu sierpnia 2012 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 52,0% ogółu bezrobotnych (132.606 osób),
1
 

 bez wykształcenia średniego – 51,9% ogółu bezrobotnych (132.417 osób), 

 bez kwalifikacji zawodowych – 32,8% ogółu bezrobotnych (83.603 osoby), 

 bez doświadczenia zawodowego – 26,9% ogółu bezrobotnych (68.489 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 24,6% ogółu bezrobotnych (62.696 osób), 

 do 25 roku życia – 18,3% ogółu bezrobotnych (46.602 osoby), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,9% ogółu bezrobotnych (22.717 osób),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,7% ogółu bezrobotnych  

(16.994 osoby), 

                                                           
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.) 



 3 

 niepełnosprawne - 3,8% ogółu bezrobotnych (9.647 osób), 

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

(3.914 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (81 osób). 

 
 
W sierpniu 2012 r. urzędy pracy pozyskały 6.853 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej, w tym 399 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

 

Odnotowano wzrost o 11,8% (o 722 wolne miejsca pracy) – w odniesieniu do lipca 2012 r.  

oraz spadek o 9,1% (o 683 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej)  

w stosunku do sierpnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Wrzesień 2012r. 

 



Wstępna informacja o rynku pracy w sierpniu 2012 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Liczba bezrobotnych 254.937 osób
wzrost o 1,2% w porównaniu do lipca 2012 r.

Napływ bezrobotnych zarejestrowanych23.463 
wyrejestrowanych20.488Odpływ bezrobotnych

bez prawa do zasiłku osób 83,9%213.985
osoby 16,1%40.952z prawem do zasiłku

osóbbezrobotni zamieszkali w mieście 56,8%144.813
osoby 43,2%110.124bezrobotni zamieszkali na wsi

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku

Kobiety

49,6%
126.390

Mężczyźni

128.547
50,4%

długotrwale bezrobotni 132 606
bez wykształcenia średniego 132 417
bez kwalifikacji zawodowych 83 603
bez doświadczenia zawodowego 68 489
powyżej 50 roku życia 62 696
do 25 roku życia 46 602
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 22 717
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 16 994
niepełnosprawni 9 647
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 3 914
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 81

subsydiowane 33,5
niesubsydiowane 66,5
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