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W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:
Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 15.017 osób z 246.739 osób w grudniu 2011 r. do 261.756 osób
w styczniu 2012 r.
Wzrost bezrobocia wystąpił w następujących kategoriach osób: poprzednio pracujących o 13.273 osoby
- ze 192.938 osób w grudniu 2011 r. do 206.211 osób w styczniu br., bez wykształcenia średniego
o 8.506 osób – ze 131.912 osób w grudniu 2011 r. do 140.418 osób w styczniu br., zamieszkałych na wsi
o 6.497 osób - ze 108.992 osób w grudniu 2011 r. do 115.489 osób w styczniu br., długotrwale bezrobotnych
o 5.278 osób ze 128.723 osób w grudniu 2011 r. do 134.001 osób w styczniu br., bez kwalifikacji zawodowych
o 4.278 osób – z 81.520 osób w grudniu 2011 r. do 85.798 osób w styczniu br., powyżej 50 roku życia o 3.233
osoby – z 59.789 osób w grudniu 2011 r. do 63.022 osób w styczniu br.
Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,3%), poprzednio pracujących
(78,8%),

mieszkańców

miast

(55,9%),

bez

wykształcenia

średniego

(53,6%),

mężczyzn

(51,3%)

oraz długotrwale bezrobotnych (51,2%).
Wzrost o 1.575 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z

3.637 miejsc

w grudniu 2011 r. do 5.212 miejsc w styczniu br.

W styczniu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 31.341
bezrobotnych (w grudniu 2011 r. – 25.988 osób, a w styczniu 2011 r. – 31.833 osoby), z ewidencji
bezrobotnych wyłączono 16.324 osoby (w grudniu 2011 r. – 19.265 osób, a w styczniu 2011 r.
– 17.288 osób), w tym z powodu:


podjęcia pracy – 7.471 osób – 45,8% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę



- 97,2%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,
niepotwierdzenia gotowości do pracy – 5.490 osób – 33,6% odpływu z bezrobocia,



dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.019 osób – 6,2% odpływu z bezrobocia,



odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
– 292 osoby – 1,8% odpływu z bezrobocia,



rozpoczęcia pracy społecznie – użytecznej – 267 osób – 1,6% odpływu z bezrobocia.



rozpoczęcie stażu – 214 osób – 1,3% odpływu z bezrobocia.
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W końcu stycznia 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 261.756 bezrobotnych,
w tym 127.606 kobiet tj. 48,7% ogółu bezrobotnych.
W odniesieniu do grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 15.017 osób
(o 6,1%).
Wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa. Największy
w miastach Warszawa – o 2.029 osób (o 4,9%), Radom – o 1.036 osób (o 5,2%), i Płock – o 763 osoby
(o 3,3%) oraz powiatach: radomskim – o 834 osoby (o 5,1%), wołomińskim – o 721 osób (o 7,6%),
mławskim – o 439 osób (o 11,1%), ciechanowskim – o 424 osoby (o 7,3%) oraz garwolińskim
– o 403 osoby (o 7,9%) .
Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost odnotowano we wszystkich obszarach
- największy w obszarze warszawskim – o 6.976 osób (o 6,4%).
W odniesieniu do stycznia 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 8.870
osób (o 3,5%).
Bezrobocie

wzrosło

w

33

powiatach

województwa.

Największy

wzrost

odnotowano

w m.st. Warszawa – o 3.659 osób (o 9,2%) oraz w powiatach: makowskim – o 667 osób (o 16,2%),
legionowskim – o 512 osób (o 14,0%), pułtuskim – o 436 osób (o 10,4%), sierpeckim – o 434 osoby
(o 10,4%), ciechanowskim – o 426 osób (o 7,4%) oraz warszawskim zachodnim – o 422 osoby (o 14,7%).
W powiecie siedleckim bezrobocie utrzymało się na tym samym poziomie.
Spadek bezrobocia odnotowano w 8 powiatach. Największy w miastach Radom – o 4,0%
(o 874 osoby) i Ostrołęka – o 122 osoby (o 2,9%) oraz w powiatach: radomskim – o 579 osób
(o 3,3%), węgrowskim – o 239 osób (o 5,9%), wyszkowskim – o 181 osób (o 3,8%) oraz mławskim
– o 146 osób (o 3,2%).
Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano w 5 obszarach,
największy w obszarze warszawskim – o 6,3% (o 6.868 osób). Spadek bezrobocia wystąpił w obszarze
radomskim – o 975 osób (o 1,5%).

Wybrane kategorie bezrobotnych
styczeń
2011 r.

Udział
%

grudzień
2011 r.

Udział
%

styczeń
2012 r.

Udział
%

252 886

100,0

246 739

100,0

261 756

100,0

Kobiety

121 335

48,0

122 204

49,5

127 606

48,7

Mężczyźni

131 551

52,0

124 535

50,5

134 150

51,3

Poprzednio pracujący

196 762

77,8

192 938

78,2

206 211

78,8

Dotychczas nie pracujący

56 124

22,2

53 801

21,8

55 545

21,2

Zamieszkali na wsi

112 167

44,4

108 992

44,2

115 489

44,1

Z prawem do zasiłku

42 393

16,8

39 648

16,1

43 716

16,7

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy

10 859

4,3

9 782

4,0

10 272

3,9

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

14 005

5,5

13 503

5,5

14 754

5,6

857

0,3

865

0,4

888

0,3

Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem
w tym:

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



bez wykształcenia średniego – 53,6% ogółu bezrobotnych (140.418 osób),
1
długotrwale bezrobotne – 51,2% ogółu bezrobotnych (134.001 osoba),








bez kwalifikacji zawodowych – 32,8% ogółu bezrobotnych (85.798 osób),
bez doświadczenia zawodowego – 27,3% ogółu bezrobotnych (71.536 osób),
powyżej 50 roku życia – 24,1% ogółu bezrobotnych (63.022 osoby),
do 25 roku życia - 19,1% ogółu bezrobotnych (49.962 osoby),
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,4% ogółu bezrobotnych (21.951 osób),
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,4% ogółu bezrobotnych
(16.780 osób),
niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych (9.606 osób),
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,5% ogółu bezrobotnych
(3.867 osób),





po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (86 osób).

W styczniu 2012 r. urzędy pracy pozyskały 5.212 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej, w tym 411 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.

oraz

Odnotowano wzrost o 43,3% (o 1.575 wolnych miejsc pracy) – w odniesieniu do grudnia 2011 r.
wzrost o 12,1% (o 562 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej)

w stosunku do stycznia 2011 r.

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Luty 2012r.
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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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