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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
Województwo mazowieckie, plasuje się na pierwszej pozycji w kraju zarówno pod względem
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obszaru, jak i liczby ludności. Od 1 stycznia 2010 r. zajmuje powierzchnię 35.558 km , przy czym
największą powierzchnię zajmuje powiat ostrołęcki (2.097km²), najmniejszą powiat pruszkowski
(246 km²). W województwie funkcjonuje 314 gmin (w tym 35 miejskich, 50 miejsko - wiejskich
i 229 wiejskich), 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu.
W grudniu 2009 r.1 na Mazowszu mieszkało 5.222,2 tys. osób, tj. 13,7% ludności Polski.
Spośród ogółu mieszkańców województwa - najwięcej mieszkańców liczyło m.st. Warszawa
(1.714,4 tys. osób), najmniej powiat łosicki (32,1 tys. osób). Liczba ludności województwa
w odniesieniu do grudnia 2008 r. wzrosła o 17,7 tys. osób, tj. o 0,3%.
Ludność w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby pracy) liczyła w końcu 2009 r.
3.329,0 osób tj. 63,7% mieszkańców Mazowsza (w Polsce 64,5% ludności).
W miastach województwa mazowieckiego mieszkało 3.374,7 tys. osób (64,6% ogółu ludności
województwa), na wsi 1.847,5 osób (35,4%).
Podobnie jak w całym kraju, również na Mazowszu dominowały kobiety, stanowiły 52,2%
ludności (2.724,3 tys. osób). Najwyższą przewagą kobiet charakteryzuje się m.st. Warszawa
- 54,0% ogółu mieszkańców. Mniej niż połowę ogółu mieszkańców kobiety stanowiły w powiatach:
ostrołęckim (49,3%), siedleckim (49,7%), białobrzeskim (49,8%) i łosickim (49,9%).
Na Mazowszu w końcu czerwca 2010 r. w rejestrze REGON 2 było zarejestrowanych 665.056
podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu
grudnia 2009 r. liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 18.360 podmiotów (o 2,8%),
a w porównaniu ze stanem w końcu czerwca 2009 r. zwiększyła się o 17.732 podmioty (o 2,7%).
Podmioty sektora prywatnego stanowiły 98,1% (652.305 podmiotów, przed rokiem – 634.499
podmiotów), natomiast sektor publiczny stanowił 1,9% (12.751 podmiotów, przed rokiem 12.825
podmiotów). W sektorze prywatnym nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych (o 2,8%),
a w publicznym spadek (o 0,6%). Wśród podmiotów sektora prywatnego dominowały osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą – 476.357 podmiotów (73,0%).
Najwięcej podmiotów funkcjonowało w miastach: Warszawie – 335.579 (50,5% ogółu
podmiotów w województwie) i Radomiu – 25.319 (3,8%) oraz w powiatach: wołomińskim – 24.753
(3,7%) i pruszkowskim – 24.731 (3,7%). Z ogólnej liczby podmiotów 58,2% ma siedzibę w miastach
na prawach powiatu. Wśród ogółu podmiotów gospodarczych dominowały osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – 71,6% ogólnej liczby podmiotów (476.357 podmiotów, w poprzednim roku
– 467.291 podmiotów). Spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 3,7% ogółu podmiotów
w województwie (24.857 spółek, przed rokiem 23.907 spółek).
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W okresie styczeń - czerwiec br. zarejestrowano 33.859 nowych podmiotów (w analogicznym
okresie poprzedniego roku 23.366 nowych podmiotów), natomiast 16.435 podmiotów zrezygnowało
z prowadzenia działalności gospodarczej (rok wcześniej 25.050 podmioty).

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
Komunikat o sytuacji społeczno- gospodarczej województwa mazowieckiego – czerwiec 2010 - Nr 6, wyd. Urząd Statystyczny w Warszawie.
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Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2010 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
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Warto zaznaczyć, że spośród podmiotów zarejestrowanych na Mazowszu aż 95,2%
(633.039 podmiotów) stanowiły podmioty zatrudniające do 9 osób, 3,9% (25.814 podmiotów)
stanowiły podmioty zatrudniające 10-49 osób, 0,7% (5.064 podmioty) stanowiły podmioty
zatrudniające 50-249 osób, a 0,2% (1.139 podmiotów) stanowiły podmioty zatrudniające powyżej 250
osób.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKCJI
(STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.)
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Źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego, II kwartał 2010 r., Urząd Statystyczny w Warszawie.

W I półroczu 2010 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw4 wyniosło
1.290,6 tys. osób i było większe o 0,2% niż w analogicznym okresie 2009 r. (w kraju zmniejszyło się
o 0,5%). Największy wzrost odnotowano m. in. administrowaniu i działalności wspierającej (o 17,7%),
dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 13,5%), działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,4%), a największy spadek m. in. w transporcie
i gospodarce magazynowej (o 3,9%), zakwaterowaniu i gastronomi (o 3,8%) i budownictwie (o 3,6%).
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Komunikat o sytuacji społeczno- gospodarczej województwa mazowieckiego – czerwiec 2010 - Nr 6, wyd. Urząd Statystyczny w Warszawie.

3

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze publicznym wyniosło 298,6 tys. osób i było o 4,2% niższe
od notowanego przed rokiem, natomiast w sektorze prywatnym zwiększyło się o 1,6% i wyniosło
992,0 tys. osób. W porównaniu z I półroczem 2009 r. w strukturze zatrudnienia zwiększył się udział
sektora prywatnego

(z 75,8%

do 76,9%),

a

(z 24,2% do 23,1%).
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2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA
Wskaźniki statystyczne dotyczące całego województwa mazowieckiego wyróżniają Mazowsze
jako region najbogatszy oraz najmniej zagrożony bezrobociem. Na taki obraz regionu decydujący
wpływ ma m. st. Warszawa, która w znacznym stopniu zniekształca „zaciemnia” istotne i poważne
problemy pozostałych lokalnych rynków pracy województwa. W Warszawie w końcu 2009 roku
mieszkało 32,8% ludności województwa. W połowie 2010 roku funkcjonowało 50,5% ogółu podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w województwie, 44,9% osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. W sektorze przedsiębiorstw pracowało w Warszawie 72,4% ogółu pracujących
w województwie, natomiast zarejestrowanych było 17,1% ogółu bezrobotnych na Mazowszu.

2.1. Poziom bezrobocia
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu 2010 r. wyniosła 227.872 osoby.
Województwo wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą bezrobotnych - co 8 bezrobotny
w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza.

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W odniesieniu do końca 2009 r. bezrobocie na Mazowszu wzrosło o 3.392 osoby (o 1,5%)
- w kraju spadek o 2,6%, a w porównaniu do czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie
wzrosła o 27.339 osób (o 13,6%) - w kraju o 11,2%. W okresie ostatnich 12 miesięcy bezrobocie
wzrosło w 36 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano
w m. st. Warszawa o 50,5% (o 13.063 osoby) oraz w powiatach: pruszkowskim o 31,8%
(o 1.043 osoby), nowodworskim o 29,8% (o 731 osób), warszawskim zachodnim o 29,6%
(o 593 osoby), grodziskim o 24,3% (o 363 osoby), otwockim o 21,0% (o 620 osób) i wołomińskim
o 20,9% (o 1.564 osoby).
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W 6 powiatach odnotowano spadek bezrobocia: w mieście Płock o 2,0% (o 140 osób),
łosickim o 5,9% (o 101 osób), lipskim o 5,0% (o 108 osób), płockim o 0,7% (o 49 osób),gostynińskim
o 0,2% (o 6 osób) oraz garwolińskim o 0,1% (o 3 osoby).
W okresie czerwiec 2009 - czerwiec 2010 r. wzrost bezrobocia równy lub wyższy niż wzrost
bezrobocia w kraju (11,2%) odnotowano w 14 powiatach województwa mazowieckiego.

liczba
bezrobotnych

BEZROBOTNI I STOPA BEZROBOCIA
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bezrobocia
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Biorąc pod uwagę obszary województwa mazowieckiego spadek bezrobocia odnotowano
tylko w obszarze płockim o 81 osób (o 0,4%), w pozostałych obszarach nastąpił wzrost liczby
bezrobotnych. Największy wzrost odnotowano w obszarze warszawskim o 21.713 osób (o 26,6%).
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Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
(stan w końcu miesiąca / roku)
Liczba bezrobotnych
Miesiąc / rok

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Wzrost / spadek
w odniesieniu do
poprzedniego
miesiąca / roku

Ogółem

Stopa
Bezrobocia

363 554
352 946
332 525
285 612
219 924
178 028
224 480

- 5 302
- 10 608
- 20 421
- 46 913
- 65 688
- 41 896
46 452

15,4
14,7
13,8
11,8
9,0
7,3
9,0

241 510
247 133
246 213
238 292
233 268
227 872

17 030
5 623
- 920
- 7 921
- 5 024
- 5 396

9,6
9,8
9,7
9,4
9,2
9,0

2.2. Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2010 r. wyniosła 9,0% (przy średniej dla Polski
11,7%) i była taka sama jak w końcu 2009 r. (w kraju obniżyła się o 0,4 punktu procentowego)
i o 0,8 punktu procentowego wyższa niż w czerwcu 2009 r. (w kraju wzrosła o 1,0 punkt procentowy).
W odniesieniu do grudnia 2009 r. - stopa bezrobocia wzrosła w 14 powiatach od 0,1 punktu
procentowego w powiatach: grójeckim, otwockim i sochaczewskim do 0,9 punktu procentowego
w powiatach: mińskim i nowodworskim, a w 26 powiatach województwa obniżyła się. Największy
spadek stopy bezrobocia odnotowano w powiecie lipskim – o 2,5 punktu procentowego. W powiatach:
grodziskim i płońskim utrzymała się na tym samym poziomie.
W odniesieniu do czerwca 2009 r. - stopa bezrobocia obniżyła się w miastach: Ostrołęka,
Płock i Siedlce o 0,1 punktu procentowego oraz w powiatach: płockim o 0,8 punktu procentowego,
łosickim o 0,5 i lipskim o 0,4 punktu procentowego. W pozostałych powiatach odnotowano wzrost:
od 0,1 punktu procentowego w powiatach: garwolińskim i ostrowskim do 2,4 punktu procentowego
w powiatach: gostynińskim i pułtuskim.
Województwo mazowieckie nadal wyróżnia się znacznym zróżnicowaniem lokalnych rynków
pracy. Rozpiętość wskaźnika bezrobocia - różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą
bezrobocia w czerwcu 2010 r. w powiatach województwa mazowieckiego wynosiła 30,3 punktu
procentowego (w czerwcu 2009 r. 29,4 punktu procentowego, w czerwcu 2008 r. 28,2 punktu
procentowego, w czerwcu 2007 r. 29,8 punktu procentowego, czerwcu 2006 r. 32,1 punktu
procentowego, w czerwcu 2005 r. 33,2 punktu procentowego).
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 33,7%, radomskim
- 28,3%, przysuskim – 23,9% i żuromińskim – 20,8%, a także w mieście Radom
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- 20,8%.

Najniższą stopą wyróżniają się: m. st. Warszawa – 3,4% oraz powiaty: warszawski zachodni – 5,5%,
grodziski – 6,2% i pruszkowski – 6,9%. Stopę bezrobocia niższą od średniej dla województwa
odnotowano tylko w 9 powiatach.

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

2.3. Zmiany poziomu bezrobocia
Na koniec czerwca 2010 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było
227.872 bezrobotnych. W odniesieniu do końca 2009 roku bezrobocie na Mazowszu wzrosło
o 3.392 osoby (o 1,5%), w analogicznym okresie poprzedniego roku liczba bezrobotnych wzrosła
o 22.505 osób (o 12,6%). Przez pierwsze dwa miesiące 2010 r. utrzymywał się wzrost liczby osób
zarejestrowanych w urzędach pracy. Od marca obserwuje się spadek liczby bezrobotnych, przy czym
największy spadek odnotowano w kwietniu (o 7.921 osób). Wynikał on między innymi z rozpoczęcia
prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, a także wzrostu zatrudnienia subsydiowanego
w ramach aktywizacji bezrobotnych.
W I półroczu 2010 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowało się
152.480 osób o 3.906 osób (o 2,5%) mniej niż rok wcześniej. Wśród bezrobotnych nowo
zarejestrowanych: 113.742 osoby (74,6%) stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed
rokiem 74,9%), 38.738 osób (25,4%) zarejestrowało się po raz pierwszy (przed rokiem 25,1%).
W ogólnej liczbie nowych rejestracji udział osób dotychczas nie pracujących wyniósł 25,7% (przed
rokiem 25,8%), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4,1% (przed rokiem 4,2%),
a rejestrujących się mężczyzn 54,7% (przed rokiem 55,9%). Spośród osób nowo zarejestrowanych
59,5% to mieszkańcy miast (przed rokiem 59,1%).
W I półroczu 2010 r. z ewidencji wyłączono 149.088 bezrobotnych o 15.207 osób (o 11,4%)
więcej niż w I półroczu 2009 r. Spośród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych pracę podjęło
59.908 osób o 11.096 osób (o 22,7%) więcej niż w I półroczu 2009 r. Podjęcia pracy stanowiły 40,2%
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ogółu odpływu bezrobotnych (w I półroczu 2009 r. – 36,5%). Zwiększyła się o 8.714 osób
(o 22,8%) liczba osób podejmujących zatrudnienie niesubsydiowane i o 78 osób (o 22,0%) liczba
osób podejmujących pracę sezonową. W omawianym okresie w wyniku pomocy urzędów pracy
12.973 osoby podjęło zatrudnienie subsydiowane (przed rokiem 10.591 osób). W związku
z rozpoczęciem szkolenia i stażu z rejestru bezrobotnych wyłączono 22.527 osób - o 6,1% więcej
niż przed rokiem.
Gotowości do pracy nie potwierdziło 47.123 bezrobotnych, tj. 31,6% ogólnej liczby osób
wyrejestrowanych w województwie. Z rejestru bezrobotnych wyłączono także 3.751 bezrobotnych
z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia
5

lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy . W sumie
wyłączeni z powodu braku gotowości do podjęcia pracy (50.874 osoby) stanowili 34,1% ogółu
odpływu bezrobotnych.

nabycie praw
do świadczenia
przedem.
0,53%

PRZYCZYNY ODPŁYWU BEZROBOTNYCH
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
rozpoczęcie real. indyw.
pr.zatrudnienia socj. lub
podpisaniu kontraktu
socjalnego
0,06%

nabycie praw emeryt.
rentowych
0,64%
inne
2,95%

rezygnacja ze statusu
bezrobotnego
3,89%

niepotwierdzenie
gotowości do pracy
31,61%

podjęcie nauki
0,04%

podjęcie pracy
40,18%
rozpoczęcie szkolenia
4,45%

5

rozpoczęcie stażu
10,61%
ukończenie 60/65 lat
0,34%

odmowa bez
uzasadnionej
przczyczyny przyjęcia
propozycji…
2,52%

rozpoczęcie prac społ.
rozpoczęcie
użytecznych
przygotowania
2,13%
zawodowego dorosłych
0,01%

Od 1 stycznia 2009 r. pozycja ta została wyodrębniona z pozycji „nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy”.
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3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH
W rejestrach bezrobotnych dominowały osoby nie posiadające prawa do zasiłku (80,9% ogółu
bezrobotnych), pracujące przed rejestracją (78,1%), mieszkające w mieście (57,1%) oraz mężczyźni
(52,2%).

Wybrane kategorie bezrobotnych
czerwiec
2009r.

Udział
%

grudzień
2009r.

Udział
%

czerwiec
2010r.

Udział
%

200 533

100,0

224 480

100,0

227 872

100,0

98 710

49,2

107 950

48,1

108 953

47,8

Mężczyźni

101 823

50,8

116 530

51,9

118 919

52,2

Poprzednio pracujący

154 624

77,1

173 895

77,5

177 919

78,1

Dotychczas nie pracujący

45 909

22,9

50 585

22,5

49 953

21,9

Zamieszkali na wsi

90 253

45,0

101 076

45,0

97 866

42,9

110 280

55,0

123 404

55,0

130 006

57,1

Z prawem do zasiłku

43 711

21,8

46 489

20,7

43 590

19,1

Bez prawa do zasiłku

156 822

78,2

177 991

79,3

184 282

80,9

10 081

5,0

11 637

5,2

12 052

5,3

7 614

3,8

12 218

5,4

7 686

3,4

755

0,4

801

0,4

918

0,4

Wyszczególnienie

Bezrobotni ogółem
Kobiety

Zamieszkali w mieście

Zwolnieni z przyczyny zakładu pracy
Osoby w okresie do 12 miesięcy od
dnia ukończenia nauki
Cudzoziemcy

3.1. Bezrobotne kobiety
Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy w świetle danych statystycznych wydaje się być
korzystniejsza od problemów aktualnie dotykających mężczyzn. Od lutego 2009 r. pośród ogółu
bezrobotnych w województwie przeważają mężczyźni.
W końcu czerwca 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 108.953 kobiety (47,8%).
W porównaniu do końca 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 1.003 osoby
(o 0,9%, przy wzroście ogólnej liczby bezrobotnych o 1,5%), natomiast w odniesieniu
do czerwca 2009 r. wzrost o 10.243 osoby (o 10,4% przy wzroście ogółu bezrobotnych o 13,6%).
BEZROBOTNE KOBIETY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
120000
115000
110000
105000

styczeń

luty

marzec
Rok 2009

10

kwiecień
Rok 2010

maj

108 953

98 710

110 256

98 405

111 203

98 382

114 128

100 211

115 238

85000

99 916

90000

114 019

95000

98 160

100000

czerwiec

W ostatnich 12 miesiącach największy procentowy wzrost liczby bezrobotnych kobiet
odnotowano w m. st. Warszawa (o 46,3%) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim (o 30,0%),
pruszkowskim (o 29,8%), grodziskim (o 27,6%), nowodworskim i piaseczyńskim (po 21,4%) oraz
otwockim (o 20,8%). Populacja bezrobotnych kobiet spadła w miastach: Płock (o 7,9%) i Radomiu
(o 0,8%) oraz w powiatach: lipskim (o 5,2%), łosickim (o 3,9%), gostynińskim (o 3,4%), płockim
(o 3,1%),żuromińskim (o 2,6%) i garwolińskim (o 0,8%).
Najwyższy udziały bezrobotnych kobiet odnotowano w miastach: Ostrołęka (54,5%) i Płock
(54,1%) oraz w powiatach: sierpeckim (53,6%), grodziskim (52,9%), przasnyskim (52,2%), płockim
i ostrowskim (po 51,9%), a najniższy udział w powiatach: garwolińskim (42,1%), wołomińskim (44,4%),
żyrardowskim (45,1%) i piaseczyńskim (45,2%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W czerwcu 2010 r. - kobiety dominowały w następujących kategoriach bezrobotnych:
–

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 86,8% ogółu bezrobotnych

–

w tej kategorii,
po zakończeniu kontraktu socjalnego – 81,8%,

–
–

którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia – 64,7%,
w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 62,0%,

–
–

dotychczas niepracujący – 52,7%,
bez doświadczenia zawodowego – 52,1%,

–

długotrwale bezrobotni – 51,7%,

–

cudzoziemcy – 51,21%.

3.2. Bezrobotni mężczyźni
Na koniec czerwca 2010 r. zarejestrowanych było 118.919 mężczyzn (52,2%). W odniesieniu
do końca poprzedniego roku liczba bezrobotnych mężczyzn wzrosła o 2.389 osób (o 2,1% przy
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wzroście ogólnej liczby bezrobotnych o 1,5%),), a w porównaniu do czerwca 2009 r. o 17.096 osób
(o 16,8% przy wzroście ogółu bezrobotnych o 13,6%). Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn
wyróżniały

się

powiaty:

garwoliński

(57,9%),

wołomiński

(55,6%),

żyrardowski

(54,9%),

oraz piaseczyński (54,8%), a najniższym miasta: Ostrołęka (45,5%) Płock (45,9%) oraz powiaty:
sierpecki (46,4%), grodziski (47,1%) i przasnyski (47,8%).
Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych:
– którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia – 95,4% ogółu bezrobotnych
–

w tej kategorii,
powyżej 50 roku życia – 61,9%,

–

bez wykształcenia średniego – 61,3%,

–
–

niepełnosprawni – 54,3%,
poprzednio pracujący – 53,5%,

–
–

zamieszkali na wsi – 52,3%,
bez kwalifikacji zawodowych – 51,9%,

–
–

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 51,0%,
do 25 roku życia – 50,5%.

3.3. Bezrobotni zamieszkali na wsi
Problemem jest również bezrobocie na wsi. W czerwcu 2010 r. na wsi mieszkało
97.866 bezrobotnych, w tym 46.646 kobiet (47,7% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi).

luty

Rok 2009

maj

97 866

90 253

100 985

103 530

kwiecień

marzec

91 247

92 644

93 962

92 014

110 156

108 134
89 302
styczeń

108 600

BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI

czerwiec

Rok 2010

W porównaniu do końca 2009 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się
o 3.210 osób (o 3,2%) – podczas gdy wzrost poziomu bezrobocia mieszkańców miast wyniósł 5,3%,
a do czerwca 2009 r. zwiększyła się o 7.613 osób (o 8,4%) przy wzroście poziomu bezrobocia
zamieszkałych w mieście o 17,9%. Wprawdzie w czerwcu 2010 r. bezrobotni zamieszkali na wsi
stanowili 42,9% ogółu zarejestrowanych, to warto zaznaczyć, że przeważali w 29 powiatach,
a w 11 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Najwyższym udziałem bezrobotnych zamieszkałych na wsi
wyróżniały się powiaty: siedlecki, gdzie bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 96,6%, ostrołęcki (95,4%),
płocki (90,0%), przysuski (87,7%) oraz lipski (82,4%), najniższym natomiast powiaty: pruszkowski
(33,7%), otwocki (34,8%), żyrardowski (35,6%) oraz wołomiński (39,6%).
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Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

11
W I półroczu 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowano 61.811 bezrobotnych zamieszkałych
na wsi, o 2.102 osoby, tj. o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.
W tym samym okresie wyrejestrowano 65.021 bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
o 8.850 osób (o 15,8%) więcej niż w analogicznym okresie 2009 r., w tym pracę podjęło 26.182
osoby, tj. 40,3% odpływu zamieszkałych na wsi, o 4.464 osoby (o 20,6%) więcej niż w analogicznym
okresie 2009 r.

3.4. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku
W czerwcu 2010 r. prawo do zasiłku posiadało 43.590 bezrobotnych, tj. 19,1% ogółu
bezrobotnych o 2.899 osób (o 6,2%) mniej niż w grudniu 2009 r. i o 121 osób (o 0,3%) mniej niż
w czerwcu 2009 r. Prawo to przysługiwało 18,6% kobiet i 19,6% mężczyzn (przed rokiem prawo
to przysługiwało 19,5% kobiet oraz 24,1% mężczyzn).

czerwiec 2006

czerwiec 2007

czerwiec 2008

razem

13

mężczyźni

czerwiec 2009

kobiety

20 256

23 334

43 590

19 226

24 485

43 711

13 941

14 262

28 203

15 444

17 326

32 770

18 285

21 284

39 569

BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

czerwiec 2010

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty:
łosicki ( 9,0% ogółu bezrobotnych), lipski (9,8%), ostrołęcki (10,9%), kozienicki (11,2%) i przasnyski
(11,6%). Najwyższy odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku odnotowano w powiatach: grodziskim
(26,0%), płockim (25,4%), gostynińskim, płońskim, szydłowieckim i żuromińskim (po 23,4%).

3.5. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
W końcu I półrocza 2010 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy wynosiła 12.052 osoby, tj. 5,3% ogółu bezrobotnych (w Polsce 3,7 % ogółu bezrobotnych),
w tym 5.910 kobiet.
W odniesieniu do końca 2009 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy wzrosła o 415 osób (o 3,6%), a w stosunku do czerwca 2009 r. o 1.971 osób
(o 19,6%).
W I półroczu 2010 r. urzędy pracy zarejestrowały 6.290 osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy (spadek o 251 osób, tj. o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego). Napływ osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowił 4,1% ogółu
napływu bezrobotnych w I półroczu 2010 r.
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styczeń

luty

marzec

Rok 2009

kwiecień

maj

12 052

10 081

12 252

9 797

12 398

9 491

12 708

9 183

12 769

8 553

12 408

8 290

BEZROBOTNI ZWOLNIENI Z PRZYCZYN
ZAKŁADU PRACY

czerwiec

Rok 2010

Najwyższe udziały osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy odnotowano
w mieście Radom (13,8% ogółu bezrobotnych) i w powiatach: grójeckim: (14,8%), radomskim
(11,3%), szydłowieckim i białobrzeskim (po 10,1%). Najniższy odsetek osób zwolnionych z tego
powodu zanotowano w powiatach: makowskim i nowodworskim (po 0,2%), lipskim (0,3%), ostrowskim
i wyszkowskim (po 0,5%), a w powiecie pułtuskim na koniec czerwca br. w rejestrach nie było
bezrobotnych tej kategorii.

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W okresie styczeń - czerwiec 2010 r. - spośród osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy – znalazło zatrudnienie 3.380 osób, o 1.314 osób, tj. o 63,6% więcej
niż w analogicznym okresie 2009 r.
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3.6. Osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
W końcu czerwca 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 7.686 bezrobotnych
w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym 4.768 kobiety (62,0% ogółu bezrobotnych
w tej kategorii) o 72 osoby ( o 0,9% więcej niż rok wcześniej).
Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowili 3,4% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych (w Polsce 3,6% ogółu bezrobotnych).
Najwyższy

udział

tej

populacji

bezrobotnych,

znacznie

przewyższający

udział

dla

województwa odnotowano w powiatach: pułtuskim (7,6% ogółu bezrobotnych), mławskim (6,6%),
sokołowskim (6,3%), wyszkowskim (5,8%) i siedleckim (5,5%). Najmniejszym udziałem wyróżniały się:
powiaty: sochaczewski (0,6%), pruszkowski (1,6%), piaseczyński (1,7%) i miasto Radom (1,9%).

styczeń

luty

kwiecień

marzec

Rok 2009

maj

7 686

7 614

9 481

8 198

7 017

5 994

13 147

9 618

13 585

9 515

13 567

8 888

BEZROBOTNI W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY
OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI

czerwiec

Rok 2010

W I półroczu 2010 r. w urzędach pracy naszego województwa zarejestrowano 17.522
bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 11,5% napływu ogółu
bezrobotnych (o 773 osoby, tj. o 4,2% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.).
W tym samym czasie pracę podjęło 4.309 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki, tj. 7,2% ogółu bezrobotnych podejmujących pracę (o 724 osoby, tj. o 20,2% więcej niż
w analogicznym okresie 2009 r.).

3.7. Cudzoziemcy
Na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy województwa mazowieckiego
figurowało 918 cudzoziemców, w tym 470 kobiety (51,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii), o 163
osoby (o 21,6%) więcej niż rok wcześniej. Najwięcej cudzoziemców zarejestrowanych było
w m.st. Warszawie - 455 osób, tj. 49,6% tej populacji bezrobotnych w województwie.
W I półroczu 2010 r. w urzędach pracy zarejestrowano 611 bezrobotnych cudzoziemców,
o 54 osoby (o 8,1%) mniej niż w analogicznym okresie 2009 r., pracę w tym samym czasie podjęło
118 cudzoziemców (o 28 osób, tj. o 31,1% więcej niż w I półroczu 2009 r.).
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4. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU,
WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY ORAZ CZASU
POZOSTAWANIA BEZ PRACY
4.1. Bezrobotni według wieku
Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych, na koniec I półrocza 2010 r. najliczniejsze grupy
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku: 25-34 lata – 67.748 osób (29,7% ogółu bezrobotnych) oraz
45-54 lata - 48.291 osób (21,2%). W Polsce najliczniejsze grupy stanowili także bezrobotni w wieku
25-34 lata (29,6% ogółu bezrobotnych), a następnie w wieku 45-54 lata (20,9%).

BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU W CZERWCU 2010 ROKU
60 lat i więcej
2,2%

55-59 lat
9,0%

18- 24 lata
19,4%

45-54 lata
21,2%

25-34 lata
29,7%
35-44 lata
18,5%

Największy udział bezrobotnych w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych
odnotowano w miastach: Siedlce (35,5%), Ostrołęka (32,0%) i m.st. Warszawa (31,4%) oraz
w powiatach: siedleckim (33,4%), grodziskim i lipskim (po 32,1%), mińskim (31,7%), legionowskim
i ostrołęckim (po 31,4%).

Bezrobotni według wieku
Wyszczególnienie
Ogółem

(stan w końcu okresu sprawozdawczego)
I półrocze 2009
I półrocze 2010
Struktura
Struktura
Osoby
Osoby
w%
w%

I półrocze 2008
Struktura
Osoby
w%
187 773

100,0

200 533

100,0

227 872

100,0

18-24 lata

32 748

17,4

39 500

19,7

44 139

19,4

25-34 lata

53 963

28,7

59 030

29,4

67 748

29,7

35-44 lata

35 050

18,7

36 931

18,4

42 077

18,5

45-54 lata

46 757

24,9

45 072

22,5

48 291

21,2

55-59 lat

15 573

8,3

16 474

8,2

20 454

9,0

60-64 lata

3 682

2,0

3 526

1,8

5 163

2,2

w tym:
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W odniesieniu do czerwca 2009 r. wzrost zarówno procentowy jak i liczby bezrobotnych
odnotowano we wszystkich grupach. Największy procentowy wzrost odnotowano w grupach:
60 - 64 lata - o 46,4% (o 1.637 osób), 55 – 59 lat – o 24,2% (o 3.980 osób) i 25 - 34 lata - o 14,8%
(o 8.718 osób). Natomiast przy wzroście liczby bezrobotnych obniżył się udział procentowy w grupach
wiekowych: 18 - 24 lata wzrost o 11,7% (o 4.639 osób) przy spadku udziału o 0,3 punktu
procentowego i 45 - 54 lat wzrost o 7,1% (o 3.219 osób) przy spadku udziału o 1,3 punktu
procentowego.

4.2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
Nadal jedną z przyczyn utrudniających znalezienie pracy jest niski poziom wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych. Na koniec czerwca 2010 r. wykształcenie niższe od średniego posiadały
124.482 osoby (54,6% ogółu bezrobotnych), z tego:
- 60.025 osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- 64.457 osób posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej.
W Polsce bezrobotni posiadający wykształcenie niższe od średniego stanowili 56,8% ogółu
bezrobotnych.
W odniesieniu do czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych legitymujących się wykształceniem
poniżej średniego zwiększyła się o 11.409 osób (o 10,1%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Największe problemy z podjęciem pracy z powodu niskiego poziomu wykształcenia mieli
bezrobotni w powiatach: płockim – gdzie wykształcenie niższe od średniego posiadało 65,0% ogółu
bezrobotnych, radomskim (64,7%), przysuskim (64,3%), białobrzeskim (62,8%), szydłowieckim
(62,5%) i płońskim (62,0%). W m. st. Warszawa wykształcenie niższe od średniego posiadało
41,9% ogółu bezrobotnych.
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BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA
W CZERWCU 2010 R.

policealne i średnie
zawodowe
22,2%

zasadnicze zawodowe
26,3%

54,6%

poniżej średniego

średnie
ogólnokształcące
12,2%

gimnazjalne i poniżej
28,3%

wyższe
11,0%

Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wyższym wykształceniem – 11,0% ogółu
bezrobotnych w województwie (24.978 osób) – pomimo najwyższego procentowego wzrostu tej
populacji w stosunku do czerwca poprzedniego roku - o 30,2% (o 5.793 osoby). Najwyższym udziałem
bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe wyróżniały się: miasta: Warszawa (21,7% ogółu
bezrobotnych), Siedlce (19,5%) i Ostrołęka (13,6%) oraz powiaty: siedlecki (13,8%) i grodziski
(13,7%).

Bezrobotni według wykształcenia
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)

Wyszczególnienie
Ogółem

I półrocze 2008
Struktura
Osoby
w%
187 773
100,0

I półrocze 2009
Struktura
Osoby
w%
200 533
100,0

I półrocze 2010
Struktura
Osoby
w%
227 872
100,0

w tym posiadający wykształcenie

Wyższe

14 411

7,7

19 185

9,6

24 978

11,0

Policealne i średnie zawodowe

42 708

22,7

45 372

22,6

50 525

22,2

Średnie ogólnokształcące

19 092

10,2

22 903

11,4

27 887

12,2

Zasadnicze zawodowe

53 616

28,5

55 269

27,6

60 025

26,3

Gimnazjalne i poniżej

57 946

30,9

57 804

28,8

64 457

28,3

W odniesieniu do czerwca 2009 r. we wszystkich grupach określających poziom wykształcenia
wzrosła liczba bezrobotnych. Najwyższy procentowy wzrost wystąpił pośród osób posiadających
wykształcenie: wyższe – o 30,2% (o 5.793 osoby), średnie ogólnokształcące – o 21,8% (o 4.984
osoby), a przy wzroście liczby bezrobotnych obniżył się udział procentowy w grupach
z wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej – wzrost o 11,5% (o 6.653 osoby) przy spadku udziału
o 0,5 punktów procentowych, policealne średnie zawodowe - wzrost o 11,4% (o 5.153 osoby) przy
spadku udziału o 0,4 punktów procentowych, zasadniczym zawodowym – wzrost o 8,6% (o 4.756
osób) przy spadku udziału o 1,3 punktów procentowych,
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4.3. Bezrobotni według stażu pracy
Ze względu na staż pracy w końcu czerwca 2010 r. podobnie jak rok wcześniej
najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które nie posiadały stażu pracy – 49.953 osoby
(21,9% ogółu bezrobotnych), następnie osoby pracujące od 1 roku do 5 lat – 47.275 osób (20,7%).
W Polsce najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które pracowały 1 - 5 lat (22,1%), a w następnej
kolejności bezrobotni bez stażu pracy (20,4% ogółu bezrobotnych).

BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W CZERWCU 2010 ROKU
20-30 lat
10,4%

10-20 lat
14,5%

30 lat i więcej
3,2%

bez stażu
21,9%

5-10 lat
13,2%

1-5 lat
20,7%

do 1 roku
16,0%

W odniesieniu do czerwca poprzedniego roku liczba osób bezrobotnych wzrosła w każdej
grupie bezrobotnych określającej staż pracy, przy czym największy procentowy wzrost odnotowano
w grupie bezrobotnych legitymujący się stażem 30 i więcej lat pracy – o 35,8% (o 1.928 osób) oraz
w grupie ze stażem 1 – 5 lat wzrost o 16,3% (o 6.632 osoby). W grupie bez stażu pracy - przy
wzroście liczby bezrobotnych o 4.044 osoby (o 8,8%) udział procentowy spadł o 1 punkt procentowy i
w grupie ze stażem pracy do 1 roku - liczba bezrobotnych wzrosła o 3.836 osób (o 11,7%), a udział
procentowy obniżył się o 0,3 punktu procentowego.

Bezrobotni według stażu pracy
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)

I półrocze 2008
Wyszczególnienie
ogółem

Osoby

I półrocze 2009

Struktura
w%

Osoby

I półrocze 2010

Struktura
w%

Osoby

Struktura
w%

187 773

100,0

200 533

100,0

227 872

100,0

Do 1 roku

31 168

16,6

32 658

16,3

36 494

16,0

1-5 lat

34 706

18,5

40 643

20,3

47 275

20,7

5-10 lat

24 752

13,2

26 302

13,1

30 027

13,2

10-20 lat

27 631

14,7

28 982

14,5

33 088

14,5

20-30 lat

19 235

10,2

20 653

10,3

23 721

10,4

4 439

2,4

5 386

2,7

7 314

3,2

W tym ze stażem:

30 i więcej
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Bez stażu

45 842

45 909

24,4

22,9

49 953

21,9

Najwyższym udziałem bezrobotnych bez stażu pracy wyróżniały się w powiaty: łosicki
(50,6% ogółu bezrobotnych), przasnyski (35,6%), makowski i zwoleński (po 35,1%) oraz przysuski
(34,7%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4.4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bezrobotnych bez pracy, wśród zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec czerwca 2010 r. najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni poszukujący
zatrudnienia: od 6 do 12 miesięcy – 55.467 osób (24,3% ogółu bezrobotnych), od 3 do 6 miesięcy
– 43.053 osoby (18,9%) oraz którzy pozostawali bez pracy od 12 do 24 miesięcy – 39.572 osoby
(17,4%). W Polsce najwięcej było bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy, stanowili
oni 24,6% ogółu bezrobotnych w kraju, a w następnej kolejności bezrobotni pozostający bez pracy
3 - 6 miesięcy – 20,6%.
Najwyższe udziały bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy, w ogólnej
liczbie bezrobotnych odnotowano w mieście Radom – 25,6% oraz w powiatach: szydłowieckim
– 30,9%, przysuskim – 28,6%, makowskim – 28,4%, radomskim – 28,0%, węgrowskim – 25,8%
i żuromińskim - 25%.
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BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY
W CZERWCU 2010 ROKU
do 1 miesiąca
9,3%

powyżej 24 miesięcy
15,8%

1-3 miesiące
14,2%

12-24 miesiące
17,4%
3-6 miesiące
18,9%
6-12 miesięcy
24,3%

Najniższy odsetek tej populacji bezrobotnych odnotowano m.st. Warszawa (6,8% ogółu
bezrobotnych) oraz w powiatach: grodziskim (3,0%), mińskim (4,2%) otwockim (7,1%)
i sochaczewskim (7,8%).

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)
I półrocze 2008
Wyszczególnienie
Ogółem

Ogółem
187 773

I półrocze 2009

Struktura

Ogółem

w%

Struktura
w%

I półrocze 2010
Ogółem

Struktura
w%

100,0

200 533

100,0

227 872

100,0

W tym pozostający bez pracy:
Do 1 miesiąca

16 391

8,7

22 365

11,2

21 280

9,3

1-3 miesiące

22 949

12,2

33 746

16,8

32 419

14,2

3-6 miesięcy

25 782

13,7

41 151

20,5

43 053

18,9

6-12 miesięcy

32 975

17,6

37 311

18,6

55 467

24,3

12-24 miesięcy

26 444

14,1

24 368

12,2

39 572

17,4

Powyżej 24 miesięcy

63 232

33,7

41 592

20,7

36 081

15,8

W odniesieniu do czerwca 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w grupach
bezrobotnych pozostających bez pracy: powyżej 24 miesięcy – o 5.511 osób (o 13,3%), od 1 do 3
miesięcy – o 1.327 osób (3,9%) oraz bez pracy do 1 miesiąca – 1.085 osób (o 4,9%). W pozostałych
grupach - według czasu pozostawania bez pracy - liczba bezrobotnych wzrosła. Największy
procentowy wzrost odnotowano w grupie bezrobotnych pozostających w rejestrach urzędów pracy
w okresie od 12 do 24 miesięcy – o 62,4% (o 15.204 osoby).
tj.

W czerwcu 2010 r. bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało na Mazowszu 75.653 osoby,
33,2% ogółu bezrobotnych, (w Polsce 28,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych).
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Najmniej liczną populacją bezrobotnych są osoby poszukujące pracy do 1 miesiąca – 21.280
bezrobotnych, tj. 9,3% ogółu zarejestrowanych.

BEZROBOTNI OGÓŁEM ORAZ POZOSTAJĄCY BEZ PRACY
POWYŻEJ 12 MIESIĘCY

75 653
227 872

czerwiec 2010

65 960
czerwiec 2009

200 533
89 676

czerwiec 2008

187 773
131 085

czerwiec 2007

243 443
0

50 000

bezrobotni ogółem

100 000

150 000

200 000

250 000

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy to przede wszystkim osoby:
 legitymujące się wykształceniem poniżej średniego – 61,5% populacji bezrobotnych
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (46.518 osób),
 osoby w wieku 25 - 34 lata - 26,6% ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej
12 miesięcy (20.090 osób) oraz w wieku 45-54 lata – 26,5% (20.042 osoby),
 bez stażu pracy – 21,5% ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy
(16.253 osoby) oraz ze stażem 1-5 lat – 18,3 % populacji bezrobotnych pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy (13.819 osób).
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5. BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW
I SPECJALNOŚCI
Obligatoryjna statystyka dotycząca struktury bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów
i specjalności - sporządzana w cyklach półrocznych - umożliwia obserwację zjawiska bezrobocia
od strony podaży i popytu na pracę w danych zawodach.
Spośród 227.872 bezrobotnych zarejestrowanych

w

urzędach

pracy

województwa

mazowieckiego na koniec czerwca 2010 r., zawód wyuczony posiadało 182.678 bezrobotnych.
Z liczby bezrobotnych ogółem, poprzednio pracowało 177.919 osób (78,1% ogółu bezrobotnych).
Biorąc pod uwagę grupy wielkie określone w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
najliczniejszą wśród bezrobotnych była grupa robotników przemysłowych i rzemieślników.
W końcu czerwca br. do grupy tej zaliczono 50.213 bezrobotnych, tj. 22,0% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych (rok wcześniej - 45.218 bezrobotnych, tj. 22,5% ).
Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni bez zawodu - w czerwcu br. bez
pracy pozostawało 45.194 bezrobotnych zaliczonych do tej grupy, tj. 19,8% ogółu bezrobotnych
(rok wcześniej - 40.173 bezrobotnych, tj. 20,0%).
Trudności ze znalezieniem pracy mieli także bezrobotni technicy i inny średni personel,
którzy liczyli 30.198 osób, tj. 13,3% ogółu bezrobotnych (w czerwcu 2009 r. - 26.703 bezrobotnych,
tj. 13,3%) oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, którzy liczyli 26.487 osoby, tj. 11,6%
ogółu bezrobotnych (w czerwcu 2009 r. - 22.701 bezrobotnych, tj. 11,3%).
Problemy z podjęciem zatrudnienia mieli również bezrobotni zakwalifikowani do grupy
pracownicy przy pracach prostych i było ich w województwie 26.240 osób, tj. 11,5% ogółu
bezrobotnych (w czerwcu 2009 r. - 23.543 osoby, tj. 11,7% ogółu bezrobotnych).

BEZROBOTNI WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW
W CZERWCU 2010 R.
45 194

Bez zawodu

26 240

(9) Pracownicy przy pracach prostych

11 416

(8) Operatorzy i monterzy maszyn
(7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
(6) Rolnicy, ogrodnicy i rybacy

50 213
4 140

(5) Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

26 487
11 803

(4) Pracownicy biurowi
(3) Technicy i średni personel

30 198

(2) Specjaliści
(1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy
(0) Siły zbrojne

19 964
2 030
187

Najmniej liczna była grupa bezrobotnych siły zbrojne - 187 bezrobotnych, tj. 0,1% ogółu
bezrobotnych (w czerwcu 2009 r. - 219 osób, tj. 0,1%).
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Bezrobotni według wielkich grup zawodów
Grupa zawodowa
Ogółem województwo, w tym:

stan na
koniec
czerwca
2009 r.
200 533

stan na
koniec
czerwca
2010 r.
227 872

wzrost
/spadek
w
osobach
27 339

219

187

- 32

- 14,6

1 549

2 030

481

31,1

15 606
26 703
10 181
22 701
4 115
45 218
10 522
23 543
40 173

19 964
30 198
11 803
26 487
4 140
50 213
11 416
26 240
45 194

4 358
3 495
1 622
3 786
25
4 995
894
2 697
5 021

27,9
13,1
15,9
16,7
0,6
11,0
8,5
11,5
12,5

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści
3. Technicy i inny średni personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy i rybacy
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych
Bez zawodu
Spadek

liczby

bezrobotnych

odnotowano

tylko

w

grupie

siły zbrojne

wzrost
/spadek
w%
13,6

o

14,6%

(o 32 osoby), w pozostałych grupach zawodów nastąpił wzrost liczby bezrobotnych. Największy
procentowy wzrost nastąpił w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy
i kierownicy o 31,1% (o 481 osób) oraz w grupie specjaliści o 27,9% (o 4.358 osób).
Według elementarnych grup zawodów, spośród 227.872 bezrobotnych zarejestrowanych
urzędach pracy w czerwcu 2010 r., najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy i demonstratorzy
(kod 5221) do których zaliczono - 15.910 osób, tj. 7,0% ogółu bezrobotnych (rok wcześniej
13.702 osoby).
Pozostałe grupy zawodowe najliczniej reprezentowali:


(9321) robotnicy przy pracach prostych
w przemyśle

6.123 osoby (rok wcześniej 5.941 osób),

(4191) pracownicy obsługi biurowej
gdzie indziej niesklasyfikowani

5.326 osób (rok wcześniej 4.747 osób),



(7222) ślusarze i pokrewni

5.292 osoby (rok wcześniej 4.676 osób),



(3419) pracownicy do spraw
finansowych i handlowych gdzie
indziej niesklasyfikowani

4.774 osoby (rok wcześniej 4.366 osób),

(9132) pomoce i sprzątaczki biurowe,
hotelowe i podobne

4.589 osób (rok wcześniej 4.203 osoby),

(9313) robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym

4.448 osób (rok wcześniej 3.573 osoby),

(7231) mechanicy pojazdów
samochodowych

4.382 osoby (rok wcześniej 3.906 osób),



(3115) technicy mechanicy

4.092 osoby (rok wcześniej 3.741 osób),



(9141) gospodarze budynków

4.075 osób (rok wcześniej 3.300 osób),



(5122) kucharze

3.919 osób (rok wcześniej 3.420 osób),



(7433) krawcy, kapelusznicy i pokrewni

3.347 osób (rok wcześniej 3.259 osób).
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Biorąc pod uwagę sześciocyfrowe kody zawodów i
bezrobotnych zaliczono do następujących zawodów i specjalności:
 sprzedawca
 ślusarz

specjalności,

najwięcej

15.470 osób (rok wcześniej 13.376 osób),
5.082 osoby (rok wcześniej 4.475 osób),

 pracownik biurowy
 robotnik budowlany

5.063 osoby (rok wcześniej 4.512 osób),
4.448 osób (rok wcześniej 3.573 osoby),

 asystent ekonomiczny
 robotnik gospodarczy

4.265 osób (rok wcześniej 3.942 osoby),
3.912 osób (rok wcześniej 3.163 osoby),

 technik mechanik

3.750 osób (rok wcześniej 3.369 osób),

 robotnik pomocniczy
w przemyśle przetwórczym

3.649 osób (rok wcześniej 3.723 osoby),

 krawiec
 murarz

3.312 osób (rok wcześniej 3.227 osób),
3.177 osób (rok wcześniej 2.713 osób),

 sprzątaczka
 ekonomista

2.856 osób (rok wcześniej 2.562 osoby),
2.814 osób (rok wcześniej 2.442 osoby),

 magazynier

2.628 osób (rok wcześniej 2.181 osób),

 kucharz
 szwaczka

2.626 osób (rok wcześniej 2.461 osób),
2.495 osób (rok wcześniej 2.537 osób),

 robotnik placowy
 mechanik samochodów osobowych

2.179 osób (rok wcześniej 2.208 osób),
2.024 osoby (rok wcześniej 1.893 osoby),

 handlowiec
 kierowca samochodu ciężarowego

1.850 osób (rok wcześniej 1.526 osób),
1.848 osób (rok wcześniej 1.637 osób),

 pracownik ochrony mienia i osób

1.605 osób (rok wcześniej 1.346 osób),

 tokarz

1.578 osób (rok wcześniej 1.440 osób).

Warto zwrócić uwagę, że na 12 miejscu w rankingu zawodów generujących bezrobocie
znajdują się ekonomiści (rok wcześniej na 14 miejscu), a więc bezrobotni zaliczeni do grupy wielkiej
specjaliści - legitymujący się wykształceniem wyższym.
Spośród pozostałych zawodów wymagających wykształcenia wyższego do najliczniej
reprezentowanych przez bezrobotnych należą:

 specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)

1.273 osoby zarejestrowanych

w końcu czerwca 2010 roku (rok wcześniej 988 osób),

 pedagog

1.034 osoby (rok wcześniej 756 osób),

 specjalista administracji publicznej

964 osoby (rok wcześniej 709 osób),

 pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych
i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

687 osób (rok wcześniej 548 osób),

 specjalista do spraw organizacji usług
gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

509 osób (rok wcześniej 339 osób),

 politolog

481 osób (rok wcześniej 365 osób),

 specjalista bankowości

381 osób (rok wcześniej 281 osób),

 pielęgniarka

304 osób (rok wcześniej 318 osób).

26

Warto zauważyć, że wśród zawodów generujących bezrobocie (powyżej 1.000) do najbardziej
sfeminizowanych należały:















szwaczka

- 98,9% zarejestrowanych w tym zawodzie stanowią kobiety,

krawiec

- 95,8%,

fryzjer

- 94,7%,

sprzątaczka

- 94,4%,

obuwnik przemysłowy

- 85,6%,

sprzedawca

- 84,3%,

asystent ekonomiczny

- 81,8%,

pracownik biurowy

- 81,4%,

pracownik administracyjny

- 78,3%,

pakowacz

- 78,0%,

kucharz

- 76,5%,

ekonomista

- 72,5%,

handlowiec

- 61,3%.

Były to również zawody plasujące się na czołowych lokatach w rankingu bezrobotnych kobiet
w województwie: sprzedawca – 13.048 zarejestrowanych kobiet, pracownik biurowy – 4.120 kobiet,
asystent ekonomiczny - 3.489 kobiet, krawiec - 3.172 kobiety, sprzątaczka - 2.697 kobiet.
Należy zaznaczyć, że wśród ogółu bezrobotnych - osoby bez zawodu stanowiły
19,8% i zajmowały pierwsze miejsce w rankingu bezrobotnych we wszystkich 42 powiatach.

5.1. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według
zawodów
W końcu czerwca 2010 r. spośród 177.919 bezrobotnych poprzednio pracujących – 59.400
osób, tj. 33,4% bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy.
Według wielkich grup zawodów, najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy
w następujących grupach:

 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 16.147 osób, tj. 27,2% ogółu pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy poprzednio pracujących (rok wcześniej 13.228 osób, tj. 26,3%),

 pracownicy przy pracach prostych – 10.293 osoby, tj. 17,3% (rok wcześniej 9.165 osób,
tj. 18,2%),

 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 8.046 osób, tj. 13,5% (w poprzednim roku
7.696 osób, tj. 15,3%).
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BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY POZOSTAJĄCY BEZ PRACY
POWYŻEJ 12 M-CY WG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W CZERWCU 2010 R.

Pracownicy przy pracach
prostych
17,3%

Bez zawodu
7,3%

Przedstawiciele władz
publicznych
Siły zbrojne
1,0%
Specjaliści
0,1%
6,4%

Technicy i inny średni
personel
12,1%

Pracownicy biurowi
6,4%
Operatorzy i monterzy
maszyn i urządzeń
6,4%

Pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy
13,5%
Rolnicy, ogrodnicy leśnicy
i rybacy
2,3%

Robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy
27,2%

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy
w liczbie bezrobotnych ogółem
(według wielkich grup zawodów)
Bezrobotni w końcu czerwca 2010r.
w tym poprzednio pracujący
pozostający bez pracy powyżej
12 miesięcy

ogółem

Grupa zawodowa

w liczbach bezwzględnych
Ogółem województwo, w tym:

w%
do ogółem

227 872

59 400

26,1

187

70

37,4

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści

2 030

569

28,0

19 964

3 788

19,0

3. Technicy i inny średni personel

30 198

7 199

23,8

4. Pracownicy biurowi

11 803

3 798

32,2

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

26 487

8 046

30,4

4 140

1 383

33,4

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

50 213

16 147

32,2

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

11 416

3 772

33,0

9. Pracownicy przy pracach prostych

26 240

10 293

39,2

45 194

4 335

9,6

6. Rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy

Bez zawodu

Najwyższy udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano
w grupie pracownicy przy pracach prostych – 39,2% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodów
oraz w grupie siły zbrojne – 37,4%. Na uwagę zasługuje fakt, że w grupach zawodowych
wymagających wyższych kwalifikacji zawodowych, odsetek osób bezrobotnych pozostających bez
pracy powyżej 12 miesięcy jest niższy niż w pozostałych grupach, na przykład w grupie specjaliści
udział długotrwale bezrobotnych poprzednio pracujących wyniósł 19,0%.
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W rankingu zawodów i specjalności, w których bezrobotni pozostawali bez pracy powyżej
12 miesięcy, w zdecydowanej większości na pierwszych lokatach pojawiają się te same zawody
co w rankingu bezrobotnych:



















sprzedawca

5.148 osób

(rok wcześniej 5.069 osób),

pracownik biurowy

1.704 osoby (rok wcześniej 1.527 osób),

ślusarz

1.663 osoby (rok wcześniej 1.288 osób),

robotnik budowlany

1.530 osób

robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym
robotnik gospodarczy

1.473 osoby (rok wcześniej 1.499 osób),
1.327 osób (rok wcześniej 1.067 osób),

sprzątaczka

1.235 osób

(rok wcześniej 1.207 osób),

robotnik placowy

1.189 osób

(rok wcześniej 1.206 osób),

murarz

1.168 osób

(rok wcześniej

asystent ekonomiczny

1.101 osób

(rok wcześniej 1.023 osoby),

szwaczka

1.096 osób

(rok wcześniej 1.067 osób),

krawiec

1.088 osób

(rok wcześniej

966 osób),

technik mechanik

804 osoby (rok wcześniej

601 osób),

magazynier

760 osób

(rok wcześniej

565 osób),

kucharz

720 osób

(rok wcześniej

691 osób),

obuwnik przemysłowy

679 osób

(rok wcześniej

685 osób),

ekonomista

605 osób

(rok wcześniej

528 osób).

(rok wcześniej 1.123 osoby),

919 osób),

Ponadto z grupy bezrobotnych bez zawodu – 4.335 osób poszukiwało pracy ponad
12 miesięcy, tj. 9,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych bez zawodu (w poprzednim roku
3.447 osób – 8,6%).
W rankingu zawodów i specjalności (dla 100 osób i więcej), w których bezrobotni pozostawali
bez pracy powyżej 12 miesięcy najwyższe udziały odnotowano dla następujących zawodów:

 pomoc domowa
 robotnik placowy

63,9% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych
w tym zawodzie (246 osób bezrobotnych),
54,6% (1.189 osób),

 obuwnik przemysłowy

54,3% (679 osób),

 krojczy
 operator urządzeń przetwórstwa

54,0% (116 osób),

owocowo-warzywnego







53,8% (154 osoby),

opiekunka domowa

51,5% (171 osób),

kierowca ciągnika rolniczego

48,8% (120 osób),

salowa
pozostali rolnicy produkcji roślinnej

45,7% (185 osób),
45,4% (114 osób),

dozorca

44,6% (381 osób),

 portier
 szwaczka
 kontroler jakości wyrobów artykuły przemysłowe

44,2% (110 osób),
43,9% (1.096 osób),
43,7% (129 osób).
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6. BEZROBOTNI WEDŁUG SEKCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (WEDŁUG PKD)6
Analiza statystyki rynku pracy dotycząca bezrobotnych według Polskiej Działalności
Gospodarczej w pewnym stopniu odzwierciedla skutki dokonujących się przemian gospodarczych.
Wśród bezrobotnych dominują osoby, które pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego.
Na koniec I półrocza 2010 r. populacja tych bezrobotnych liczyła 177.919 osoby, tj. 78,1% ogółu
bezrobotnych i była większa w porównaniu do końca poprzedniego roku o 4.024 osoby (o 2,3%),
natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 23.295 osób (o 15,1%).
Na koniec czerwca 2010 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyli ci, którzy pracowali
w zakładach należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe. Z zakładów tych pochodziło 30.752
bezrobotnych, tj. 17,3% populacji bezrobotnych poprzednio pracujących i było ich o 1.580 osób
(o 4,9%) mniej niż w końcu 2009 r. oraz o 165 osób (o 0,5%) więcej niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku. Następna liczna grupa bezrobotnych to poprzednio pracujący w sekcji handel
hurtowy detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 23.063 osoby,
tj. 13,0% bezrobotnych poprzednio pracujących o 1.450 osób (o 6,7%) więcej niż w końcu 2009 r.
i o 4.003 osoby (o 21,0%) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pracujący
w sekcji budownictwo stanowili 7,9% (14.079 osób) bezrobotnych poprzednio pracujących
o 294 osoby (o 2,0%) mniej niż w końcu 2009 r. i o 2.533 osoby (o 21,9%) więcej niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei poprzednio pracujący w sekcji pozostała
działalność usługowa stanowili 7,7% (13.643 osoby) bezrobotnych poprzednio pracujących
o 1.063 osoby (o 8,4%) więcej niż na koniec 2009 r. i o 3.166 osób (o 30,2%) więcej niż rok
wcześniej. Z sekcji administracja publiczna i ochrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne pochodziło 5,4% (9.564 osoby) bezrobotnych poprzednio pracujących o 1.099
osób (o 10,3%) mniej niż w końcu 2009 r. i o 1.502 osoby (o 18,6%) więcej niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych zmniejszyła się w pięciu sekcjach:
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją o 762 osoby (o 33,2%), transport
gospodarką magazynową o 251 osób (o 5,8%), gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby o 76 osób (o 11,3%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 71 osób (o 2,7%)
oraz górnictwo i wydobywanie o 4 osoby (o 2,8%). W sekcji działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna liczba bezrobotnych była na takim samym poziomie jak przed rokiem. W pozostałych
sekcjach liczba bezrobotnych wzrosła. Największy procentowy wzrost odnotowano w sekcjach:
działalność finansowa i ubezpieczeniowa o 32,6% (o 485 osób), pozostała działalność usługowa
o 30,2% (o 3.166 osób) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca o 27,2% (o 861 osób).

6

Wg PKD 2007 wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
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BEZROBOTNI WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ
W CZERWCU 2010 ROKU
Wytw. i zaop.
Działalność
nie zidentyfikowana
30,20%
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
1,45%

Górnictwo
i wydobywanie
0,08%

w energię elektryczną,
gaz, parę wodną
Dostawa wody;
i gorącą wodę
gospodarowanie
0,22%
ściekami i odpadami;
Przetwórstwo
reakultywacja
przemysłowe
0,59%
17,28%
Budownictwo
7,91%

Organizacje
i zespoły
eksterytorialne
0,01%

Handel; naprawa
pojazdów
samochodowych
12,96%

Gospodarstwa domowe
zatrudniające
pracowników
0,34%
Pozostała działalność
usługowa
7,67%
Działalność związ.
z kulturą, rozrywką
i rekreacją
0,86%
Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
1,68%

Zakwaterowanie
i gastronomia
1,97%
Edukacja
1,81%

Administrowanie
i działalność
wspierająca
2,27%

Administr. publiczna
i ochrona narod.;
obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
5,38%

Działalność
profesjonalna,
naukowa i techniczna
2,53%

Transport
i gospodarka
magazynowa
Informacja
2,29%
i komunikacja
0,85%

Działalność
finansowa
i ubezpieczeniowa
1,11%
Obsługa rynku
nieruchomości
0,54%

6.1. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według PKD
W czerwcu 2010 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było
59.400 osób poprzednio pracujące pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, tj. o 6.672 osoby
(o 12,7%) więcej niż w końcu 2009 r. oraz o 9.158 osób (o 18,2%) więcej niż rok wcześniej.
Stanowili oni 33,4% ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących.
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności najliczniejszą grupę bezrobotnych poprzednio
pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowiły osoby z sekcji działalność
niezidentyfikowana – 14.916 osób tj. 25,1% populacji poprzednio pracujących pozostających bez
pracy powyżej 12 miesięcy - o 3.307 osób (o 28,5%) więcej niż w końcu 2009 r. oraz o 4.598 osób
(o 44,6%) więcej niż w czerwcu poprzedniego roku. Następną liczną grupę tworzyli bezrobotni
poprzednio pracujący w zakładach należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe – 12.530 osób
i stanowili 21,1% populacji bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12
miesięcy o 960 osób, (o 8,3%) więcej niż w grudniu 2009 r. i o 1.338 osób (o 12,0%) więcej niż
w czerwcu ubiegłego roku.
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BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY POZOSTAJĄCY BEZ PRACY
POWYŻEJ 12 MIESIĘCY WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ
W CZERWCU 2010 ROKU
Działalność
nie zidentyfikowana
25,11%

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
2,03%

Górnictwo
i wydobywanie
0,09%

Przetwórstwo
przemysłowe
21,09%
Wytw. i zaop.
w energię elektryczną,
gaz, parę wodną
i gorącą wodę
0,26%

Organizacje
i zespoły eksterytorialne
0,01%
Gospodarstwa domowe
zatrudniające
pracowników
0,68%

Dostawa wody;
gospodarowanie
ściekami i odpadami;
reakultywacja
0,71%
Budownictwo
8,12%
Handel; naprawa
pojazdów
samochodowych
Zakwaterowanie
13,08%
i gastronomia
1,86%

Pozostała działalność
usługowa
7,44%

Działalność związ.
z kulturą, rozrywką
i rekreacją
0,98%

Edukacja
1,87%

Informacja
i komunikacja
0,74%

Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
1,98%

Administrowanie
Obsługa rynku
i działalność wspierająca
nieruchomości
Administr. publiczna
1,83%
0,69%
i ochrona narod.;
obowiązkowe
Działalność
zabezpieczenia społeczne
profesjonalna, naukowa i
5,93%
techniczna

Transport i gospodarka
magazynowa
2,12%

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
0,93%

2,45%

W odniesieniu do czerwca 2009 roku największy wzrost liczby bezrobotnych pozostających
bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano w sekcjach: działalność niezidentyfikowana –o 4.598
osób (o 44,6%), przetwórstwo przemysłowe – o 1.338 osób (o 12,0%) oraz pozostała działalność
usługowa –o 1.131 osób (o 34,4%). Natomiast spadek liczby bezrobotnych tej populacji odnotowano
m. in. w sekcji: działalność związana z kulturą i rekreacji – o 374 osoby (o 39,1%), transport
i gospodarka magazynowa – o 119 osób (o 8,6%) i rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo –
o 86 osób (o 6,7%).
Warto dodać, że ponad 12 miesięcy nie mogło znaleźć pracy 16.253 bezrobotnych
dotychczas niepracujących, tj. 32,5% ogółu tej grupy bezrobotnych.

7. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU
PRACY7

W cyklach kwartalnych sporządzane są opracowania „ Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w województwie mazowieckim” - dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej WUP
http://www.wup.mazowsze.pl w zakładce „Statystyka”.
7
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, w art. 49) określa kategorie bezrobotnych zaliczanych do „osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których powiatowy urząd pracy w okresie
do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach
prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Bezrobotni będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Bezrobotni ogółem

Wzrost/spadek

czerwiec

grudzień

czerwiec

2009 r.

2009 r.

2010 r.

200 533

224 480

227 872

do grudnia
2009 r.

do czerwca
2009 r.

osoby

%

osoby

%

3 392

1,5

27 339

13,6

w tym w szczególnej sytuacji:
do 25 roku życia

39 500

45 423

44 139

- 1 284

długotrwale bezrobotni

91 681

96 763

101 906

5 143

Kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

15 040

16 414

16 219

- 195

- 1,2

1 179

7,8

44 957

50 087

52 788

2 701

5,4

7 831

17,4

62 082

67 820

69 705

1 885

2,8

7 623

12,3

56 141

62 033

61 471

- 562

- 0,9

5 330

9,5

113 073

125 544

124 482

- 1 062

- 0,8 11 409

10,1

10 960

12 059

12 471

412

3,4

1 511

13,8

które po odbyciu kary
pozbawienia
wolności
nie podjęły zatrudnienia

2 179

2 558

2 956

398

15,6

777

35,7

niepełnosprawni

7 406

8 326

8 470

144

1,7

1 064

14,4

powyżej 50 roku życia
bez kwalifikacji
zawodowych
bez doświadczenia
zawodowego
bez wykształcenia
średniego
samotnie wychowujący
co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia

- 2,8

4 639

11,7

5,3 10 225

11,2

W I półroczu 2010 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby:









bez wykształcenia średniego

54,6% ogółu bezrobotnych,

długotrwale bezrobotne

44,7% ogółu bezrobotnych,

bez kwalifikacji zawodowych

30,6% ogółu bezrobotnych,

bez doświadczenia zawodowego

27,0% ogółu bezrobotnych,

powyżej 50 roku życia

23,2% ogółu bezrobotnych,

do 25 roku życia

19,4% ogółu bezrobotnych,

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

7,1% ogółu bezrobotnych,
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 samotnie wychowujące co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia

5,5% ogółu bezrobotnych,

 niepełnosprawne
 które po odbyciu kary pozbawienia wolności

3,7% ogółu bezrobotnych,

nie podjęli zatrudnienia

1,3% ogółu bezrobotnych.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI
NA RYNKU PRACY W CZERWCU 2009 r. I W CZERWCU 2010 r.
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęli zatrudnienia

2 956

czerwiec
2010 r.

2 179

8 470

niepełnosprawni

czerwiec
2009 r.

7 406

samotnie wychowujący co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia

12 471
10 960

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeni dziecka

16 219
15 040

44 139

do 25 roku życia

39 500

52 788

powyżej 50 roku życia

44 957

61 471

bez doświadczenia

56 141

69 705

bez kwalifikacji zawodowych

62 082

101 906

długotrwale bezrobotni

91 681

124 482

bez wykształcenia średniego

113 073
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8. USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Powiatowe urzędy pracy - wypełniając ustawowe zadania - świadczą dla zarejestrowanych
osób usługi oraz instrumenty rynku pracy.

8.1. Programy rynku pracy niezwiązane z angażowaniem środków funduszu
pracy

8.1.1. Pośrednictwo pracy8
Od początku 2010 roku pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 5.378 zakładów pracy,
odbyli 5.117 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 5.879 niesubsydiowanych miejsc
pracy.
W I półroczu 2010 r. w województwie mazowieckim (według miesięcznych sprawozdań
MPiPS-01) pozyskano ogółem 53.410 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
o 2.303 miejsc (o 4,5%) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

 21.978 miejsc pracy niesubsydiowanej (o 2.305 miejsc, tj. o 9,5% mniej niż w I półroczu 2009 r.),
 31.432 miejsc pracy subsydiowanej (o 4.608 miejsc, tj. o 17,2% więcej),
 17.245 miejsc pracy z sektora publicznego (o 1.084 miejsca, tj. o 6,7% więcej),
 5.048 miejsc pracy z sezonowej (o 661 miejsc, tj. o 11,6% mniej),
 1.639 miejsc pracy dla niepełnosprawnych (o 440 miejsc, tj. o 36,7% więcej).
W okresie 6 miesięcy br. roku za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie podjęło
41.736 osób, o 972 osoby, tj. o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,
co stanowi 69,7% ogółu podjęć pracy na terenie województwa (w poprzednim roku 83,5%).
Na 1 pozyskane wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej pracy przypadało
blisko 3 noworejestrujących się bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku
ponad 3 bezrobotnych).
Większość zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracy
pochodziła z zakładów sektora prywatnego 36.165 miejsc, tj. 67,7% ogółu zgłoszonych
(rok wcześniej 34.946 miejsc, tj. 68,4%).
Z sektora publicznego pochodziło 17.245 wolnych miejsc pracy, tj. 32,3% ogółu zgłoszonych
(rok wcześniej 16.161miejsc, tj. 31,6%ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej).

8.1.2. Pośrednictwo w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia
(EURES)
W I półroczu 2010 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło 151 ofert pracy
obejmujących 838 miejsc pracy. Podobnie jak w roku ubiegłym większość ofert dotyczyła prac
długoterminowych skierowanych do osób znających w stopniu dobrym lub komunikatywnym język
angielski i niemiecki oraz w stopniu podstawowym język hiszpański, jednakże znaczna była też ilość

8

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 została zmieniona nazwa - „oferty pracy” na „wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej”.
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ofert pracy sezonowej. Dominowały oferty z Cypru, Niemiec, Francji, Holandii, Norwegii i Wielkiej
Brytanii. Otrzymano też oferty z takich krajów jak: Czechy, Dania, Irlandia, Szwecja, Słowenia,
Estonia, Włochy.

Przeważały propozycje

dla

pracowników

hotelowych,

animatorów

czasu

wolnego, sprzątaczek, szefów kuchni, kucharzy, Kelnerów, pracowników rolnych, monterów,
pracowników technicznych, pielęgniarek, pracowników przy zbiorach, a także w sprzedaży.
Na zgłoszone oferty pracy wysłano 227 podań kandydatów. Szacuje się,
że w wyniku prowadzonych działań pracę podjęło około 10 osób. Były wśród nich osoby, które podjęły
pracę w wyniku 2 rekrutacji przeprowadzonych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.
W I półroczu doradcy i asystenci EURES skontaktowali się z 3.357 osobami, w tym
pracodawcami z krajów EOG, pracodawcami z Polski, agencjami zatrudnienia, obywatelami krajów
EOG oraz osobami poszukującymi zatrudnienia za granicą.
Ponadto zorganizowano:
 Seminarium

dotyczące

tematyki

spowolnienia

gospodarczego,

jako

wyzwania

dla migracji zarobkowej. W jego trakcie omówione zostały zagadnienia dotyczące roli
EURES i działań podejmowanych przez EURES oraz inne instytucje rynku pracy w dobie
spowolnienia gospodarczego. W spotkaniu udział wzięli partnerzy EURES z PUP, GCI, ABK,
EUROPASS, Solvit, EUROPE DIRECT, Enterprise Europe Network i Związków Zawodowych.
Prezentacje przedstawili: prof. Krystyna Iglicka, Instytut Studiów Społecznych UW, Gosia
Reinicke, Doradca EURES z Niemiec oraz przedstawiciele Enterprise Europe Network,
Europe Direct, portalu powroty.gov.pl i Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
 Spotkania ze studentami i absolwentami wyższych uczelni. Tematyka spotkań
obejmowała działalność sieci EURES, zasady bezpiecznego wyjazdu i podejmowania pracy
za granicą, korzystanie z usług Agencji Zatrudnienia, uznawalności wykształcenia oraz
ogólnych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uczestniczyły w nich
ogółem 234 osoby: 81 osób w Płocku (15 i 17 marca), 79 osób w Ostrołęce (4 marca),
51 osób w Radomiu (24 luty), 23 osoby w Warszawie (22 luty)
 Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pt. BEZPIECZNY WYJAZD –
BEZPIECZNY POWRÓT. Spotkanie odbyło się w dn. 30 czerwca br. w WUP w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Jego celem było informowanie zainteresowanych
m.in. o tym jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu do pracy
za granicą, co robić, gdy zagraniczny pracodawca nas oszuka - z kim się kontaktować w razie
kłopotów. Dodatkowo na koniec spotkania zainteresowani mogli obejrzeć filmy nt. warunków
życia i pracy w Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Finlandii.
W ramach promocji informacji nt. działalności sieci Publicznych Służb Zatrudnienia EURES
w dniu 22 maja br. doradca EURES z WUP w Warszawie poprowadził prezentację na temat sieci
EURES w punkcie informacyjnym Komisji Europejskiej w Warszawie.
Ponadto doradcy EURES z WUP w Warszawie promowali usługi EURES w mediach takich
jak: Gazeta „Praca i Życie za granicą”, Polskie Radio Program I, Radio Eska, Radio TOK-FM, TVP1,
Radio dla Ciebie, Kurier TVP Info, Informacyjna Agencja Radiowa, portal Onet.pl, portal Money.pl.
21 kwietnia br. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Pracy.
Celem przedsięwzięcia było informowanie zainteresowanych osób o warunkach życia i pracy
w wybranych krajach UE/EOG ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii, pomoc osobom
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poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia w kraju i za granicą, pomoc pracodawcom
zagranicznym w pozyskaniu odpowiednich pracowników oraz przybliżenie zasad i celów działalności
EURES osobom poszukującym pracy. Targi odwiedziło ok. 1 tysiąca osób. Zainteresowani mogli
skorzystać z oferty przedstawionej przez 13 wystawców, w tym 4 zagranicznych, którzy przyjechali
do Warszawy na zaproszenie EURES WUP w Warszawie. Wśród wystawców zagranicznych był urząd
pracy - ZAV Auslandsvermittlung Berlin oraz 3 pracodawców z Niemiec. Niemieccy przedstawiciele
EURES informowali o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach (kwestie dotyczące wolnych
miejsc pracy, wynagrodzenia, ubezpieczenia, podatków itp.). Ponadto zainteresowani mogli
też skorzystać z porad pracowników następujących instytucji: DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej, Ambasada Kanady, Punkt Informacyjny Europe Direct, Centrum SOLVIT, Mazowiecka
Wojewódzka Komenda OHP, Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji – EUROPASS, Urząd Pracy
m.st. Warszawy, Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego. Oferowano około 250 ofert pracy
w Niemczech głównie na takie stanowiska jak: lekarze, pielęgniarki, pielęgniarki wykwalifikowane
do opieki nad osobami starszymi. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP przedstawiła oferty pracy
sezonowej w hotelarstwie i gastronomii (praca w kawiarni, w restauracji rybnej, w restauracji
hotelowej, jako kelner, zmywanie itp.), jako pomoc domowa, w rolnictwie (praca w ogrodnictwie) oraz
przy imprezach objazdowych (pracownicy pomocniczy przy widowiskach i imprezach objazdowych praca na stoisku ze słodyczami, obsługa namiotu). W trakcie targów zorganizowano 2 prezentacje
na temat warunków życia i pracy w Niemczech, oraz zakładania działalności gospodarczej
w Niemczech. Uczestniczyło w nich ok. 50 osób zainteresowanych ewentualnym podjęciem pracy
w tych kraju. Informacji dot. EURES, w formie porad i konsultacji, udzielano na stoisku
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ponadto rozdawano ulotki i materiały informacyjne dotyczące
działalności sieci EURES.
Realizowanie zadań związanych z krajowym pośrednictwem pracy
Współorganizowano i uczestniczono w kilku targach pracy o zasięgu międzynarodowym,
wojewódzkim i lokalnym, rozpowszechniając informacje dot. pośrednictwa pracy (m.in. gdzie i jak
szukać pracy). Były to m.in. III Targi Pracy „Z Ochotą do pracy” w Warszawie, Giełda Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych – Bemowo 2010, Giełda Pracy Uczelni Łazarskiego, Giełda pracy dla Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie, Wakacyjne Tragi Pracy dla Młodzieży w Warszawie,
Międzynarodowe Targi Pracy w Warszawie.
Realizowanie zadań wynikających z Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
(KSZS) państw członkowskich UE w zakresie świadczeń dla bezrobotnych
W ramach zrealizowanych zadań m.in.:
Rozpatrzono wnioski osób bezrobotnych o wydanie zaświadczeń potwierdzających czasokres zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce (druk formularza E 301/U1). Ogółem wydano
161 zaświadczeń,
Wydano 291 decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o zaświadczenia E 301/U1 potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE,
Wydano 199 decyzji dotyczących transferu świadczeń z tytułu bezrobocia z krajów
UE/EOG do Polski,
Wydano 9 formularzy E 303 dotyczących transferu świadczeń z tytułu bezrobocia osobie
poszukującej pracy w krajach UE,
Wydano 15 formularzy E 302 dot. członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być
uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń za granicą.
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8.1.3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według rodzaju działalności pracodawcy (według PKD) 9
Statystyka rynku pracy sporządzana w okresach półrocznych obejmuje informacje o wolnych
miejsca pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według sekcji działalności gospodarczej, jak również
według zawodów i specjalności. Według danych wykazanych w załączniku 2 „Bezrobotni według
rodzaju działalności gospodarczej ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca
pracy i miejsca aktywizacji zawodowej”, a także w załączniku 3 - „Bezrobotni oraz wolne pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” w I półroczu 2010 r. urzędy pracy
pozyskały 53.355 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 2.887 miejsc pracy (o 5,7%)
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
Organizacje
Gospodarstwa domowe
i zespoły eksterytorialne
Działalność związ. zatrudniające pracowników
0,02%
0,39%
z kulturą, rozrywką
i rekreacją
2,37%
Pozostała działalność
usługowa
6,83%
Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
4,05%

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
1,75%
Górnictwo
i wydobywanie
0,03%
Przetwórstwo
przemysłowe
9,44%

Wytw. i zaop.
w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą
wodę
0,38%

Dostawa wody;
gospodarowanie ściekami
i odpadami; reakultywacja
1,53%

Edukacja
4,11%

Budownictwo
8,18%

Administr. publiczna
i ochrona narod.;
obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
20,47%

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych
18,44%

Zakwaterowanie
i gastronomia
3,93%

Administrowanie
i działalność wspierająca
5,58%
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
3,17%

Obsługa rynku
nieruchomości
2,32%
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
2,54%

9

Informacja
i komunikacja
1,18%

Transport i gospodarka
magazynowa
3,31%

Uwaga: liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazywana w załącznikach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01” jest
niższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazanych w sprawozdaniach MPiPS-01, co wynika
z uwzględnienia w tych załącznikach liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z których pracodawcy zrezygnowali.
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Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2010 r. zgłosiły
zakłady zaliczone do sekcji administracja publiczna i ochrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne - 12.007 miejsc (22,5% ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2010 r.), następnie zakłady pracy zajmujące się handlem
hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodów, włączając motocykle, z których
wpłynęło – 9.551 miejsc (17,9%) oraz zakłady należące do sekcji przetwórstwo przemysłowe –
5.416 miejsc (10,2%).
Największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w odniesieniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano w sekcjach: administracja publiczna
i ochrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne - o 1.678 wolnych miejsc (o 16,2%)
więcej, następnie w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca – o 820 wolnych miejsc (o 29,1%) oraz w sekcji działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna – o 727 wolnych miejsc (o 45,5%).
Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w odniesieniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano m.in. w sekcjach: działalność związana
z obsługą rynku nieruchomości – o 607 wolnych miejsc (o 51,9%) mniej, pozostała działalność
usługowa – o 481 wolnych miejsc (o 14,0%) oraz dostawy wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – o 164 wolne miejsca (o 21,2%).

8.1.4. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według grup zawodów i specjalności
Spośród 53.355 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do urzędów pracy w I półroczu 2010 r., najwięcej miejsc (w ramach grup wielkich) przeznaczonych
było dla grupy zawodowej pracownicy przy pracach prostych – 13.866 wolnych miejsc (26,0%
ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2010 r.). Duża
liczba ofert – 9.585 (18,0%) przeznaczona była dla grupy pracownicy biurowi. Najmniej wolnych
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej skierowanych było do grupy bez zawodu – 156 (0,3%),
a dla grupy siły zbrojne – nie zgłoszono żadnego wolnego miejsca pracy.
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WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW
W I PÓŁROCZU 2010 R.
Pracownicy przy
pracach prostych

13 866
9 585

Pracownicy biurowi
Technicy
i średni personel
Pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy
Robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy
Operatorzy
i monterzy maszyn

8 319
7 842
6 921
2 880

Specjaliści

2 632

Przedstawiciele
władz publicznych
Rolnicy, ogrodnicy
leśnicy i rybacy
Bez zawodu
Siły zbrojne

591
563
156
0

Największy wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do urzędów pracy w stosunku do I półrocza 2009 r. według wielkich grup zawodów odnotowano
w grupach:
 pracownicy biurowi

o 1.450 miejsc (o 17,8%),

 technicy i inny średni personel
 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

o 1.125 miejsc (o 15,6%),
o 517 miejsc (o 8,1%).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dotyczył trzech wielkich
grup zawodów:
 pracownicy usług osobistych

o

683 miejsca (o 8,0%),

 przedstawiciele władz publicznych
 bez zawodu

o
o

554 miejsca (o 48,4%),
45 miejsc (o 22,4%).
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Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według wielkich grup zawodów
zgłoszone

Grupa zawodowa

zgłoszone

w I półroczu w I półroczu
2009r.

Ogółem województwo, w tym:

2010.

wzrost

wzrost

/spadek

/spadek

w osobach

w%

50 468

53 355

2 887

5,7

0

0

0

0

1 145

591

- 554

- 48,4

2 264

2 632

368

16,3

3. Technicy i inny średni personel

7 194

8 319

1 125

15,6

4. Pracownicy biurowi

8 135

9 585

1 450

17,8

8 525

7 842

- 683

- 8,0

451

563

112

24,8

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

6 404

6 921

517

8,1

8. Operatorzy i monterzy maszyn
i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych

2 704

2 880

176

6,5

13 445

13 866

421

3,1

201

156

- 45

- 22,4

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści

5. Pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy

Bez zawodu

Według sześciocyfrowych kodów zawodów, najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej skierowano do bezrobotnych i poszukujących pracy w zawodach:
 robotnik gospodarczy
6.788 miejsc (w I półroczu 2009 6.551 miejsc),
 pracownik biurowy
 sprzedawca

6.249 miejsc (w I półroczu 2009 5.093 miejsca),
4.094 miejsca (w I półroczu 2009 4.285 miejsc),

 pracownik administracyjny
 sprzątaczka

2.115 miejsc
2.008 miejsc

(w I półroczu 2009 2.220 miejsc),
(w I półroczu 2009 1.859 miejsc),

 telemarketer

978 miejsc

(w I półroczu 2009

 robotnik budowlany
 kasjer handlowy

856 miejsc
746 miejsc

(w I półroczu 2009 1.202 miejsca),
(w I półroczu 2009 673 miejsca),

 magazynier

734 miejsca (w I półroczu 2009

796 miejsc),

 przedstawiciel handlowy
(przedstawiciel regionalny)
 handlowiec
 kierowca samochodu ciężarowego

657 miejsc
649 miejsc
620 miejsc

(w I półroczu 2009
(w I półroczu 2009
(w I półroczu 2009

489 miejsc),
381 miejsc),
445 miejsc),

 pomoc kuchenna

556 miejsc

(w I półroczu 2009

564 miejsca),

 kucharz
 fryzjer

545 miejsc
518 miejsc

(w I półroczu 2009
(w I półroczu 2009

561 miejsc),
402 miejsca),

 szwaczka
 kierowca samochodu osobowego

447 miejsc
410 miejsc

(w I półroczu 2009
(w I półroczu 2009

322 miejsca),
202 miejsca),

 pozostali kucharze

408 miejsc

(w I półroczu 2009

423 miejsca).
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538 miejsc),

Ponadto pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na zatrudnienie 156 osób bez zawodu
(w I półroczu 2009 r. na 201 osób).

8.1.5. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej,
a bezrobotni według zawodów i specjalności
Relacje dotyczące napływu bezrobotnych w wybranych elementarnych grupach zawodów
(czterocyfrowych), w tym kobiet, napływu wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej oraz liczby
bezrobotnych i liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pozostających w dyspozycji
urzędów pracy przedstawiono w poniższym zestawieniu:
(w zestawieniu pokazano grupy zawodów, według rankingu pozyskanych
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej)10
Napływ bezrobotnych
Wolne

Symbol
grupy
zawod.

Nazwa grupy zawodów

w I półroczu 2010

Stan na koniec czerwca 2010 r.

m-ca pracy

Wolne

i m-ca

m-ca pracy

aktywizacji
zawodowej
zgłoszone

i m-ca
ogółem

w tym:

bezrobotni

w tym:

kobiety

ogółem

kobiety

aktywizacji
zawodowej

w I półroczu

pozostające

2010

w dyspozycji
urzędów

1

2

Bezrobotni ogółem

3

4

53 355 152 480

5

6

7

8

69 085

227 872

108 953

4 541

9141 Gospodarze budynków

6 800

2 310

769

4 075

1 384

283

Pracownicy obsługi
4191 biurowej gdzie indziej
niesklasyfikowani

6 669

3 121

2 473

5 326

4 342

496

4 430

9 659

7 846

15 910

13 285

336

2 919

2 443

2 003

4 589

3 943

196

2 670

2 067

1 081

2 745

1 532

348

2 381

1 175

918

1 813

1 441

155

1 096

2 463

1 509

3 919

2 817

92

1 033

3 433

1 825

6 123

3 439

87

Sprzedawcy
i demonstratorzy
Pomoce i sprzątaczki
9132 biurowe, hotelowe
i podobne
Agenci do spraw
3415
sprzedaży (handlowcy)
Pracownicy
3431 administracyjni,
sekretarze i pokrewni
5221

5122 Kucharze
9321

Robotnicy przy pracach
prostych w przemyśle

9313

Robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym

856

2 437

12

4 448

28

92

5141

Fryzjerzy, kosmetyczki
i pokrewni

844

1 818

1 716

2 227

2 128

62

784

1 950

307

2 747

577

70

4131 Magazynierzy i pokrewni

10

Relacje wszystkich elementarnych grup zawodów pokazano w załączniku Nr 32.
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Napływ bezrobotnych
Wolne

Symbol
grupy
zawod.

Nazwa grupy zawodów

w I półroczu 2010

Stan na koniec czerwca 2010 r.

m-ca pracy

Wolne

i m-ca

m-ca pracy

aktywizacji

i m-ca

zawodowej
zgłoszone

ogółem

w tym:

bezrobotni

w tym:

aktywizacji

kobiety

ogółem

kobiety

zawodowej

w I półroczu

pozostające

2010

w dyspozycji
urzędów

1

4211

2

Kasjerzy i sprzedawcy
biletów

3

4

5

6

7

8

770

632

560

880

807

72

692

1 501

1

1 884

1

110

626

3 166

7

4 382

15

66

7121 Murarze i pokrewni

581

1 675

4

3 220

8

58

5123 Kelnerzy i pokrewni

571

1 038

752

1 533

1 197

41

499

84

34

125

62

67

482

646

25

1 018

73

111

Kierowcy samochodów
ciężarowych
Mechanicy pojazdów
7231
samochodowych
8323

9211

Robotnicy pomocniczy
w rolnictwie i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni
7436

Szwaczki, hafciarki
i pokrewni

454

1 216

1 201

2 557

2 524

60

8321

Kierowcy samochodów
osobowych

416

1 018

12

1 509

11

40

9331

Robotnicy pomocniczy
transportu i tragarze

397

908

171

1 317

263

6

Specjaliści do spraw
ekonomicznych
2419
i zarządzania gdzie indziej
niesklasyfikowani

373

2 361

1 429

2 998

1 856

28

Pracownicy pomocy
3461 społecznej i pracy
socjalnej

373

260

230

429

381

19

4111 Sekretarki

372

312

312

546

546

28

338

418

6

584

17

18

331

609

571

939

885

26

324

1 055

94

1 687

167

46

324

1 457

114

2 292

230

38

308

284

135

428

228

20

Robotnicy pomocniczy
9312 w budownictwie
drogowym, wodnym i
3432 Księgowi
pokrewni
Pracownicy usług ochrony
5159 gdzie indziej
niesklasyfikowani
7422 Stolarze i pokrewni
6212 Ogrodnicy terenów zieleni

W okresie styczeń - czerwiec 2010 r. największa liczba wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej (6.800 miejsc) skierowana była do grupy zawodowej gospodarze budynków
i stanowiła 294,4% napływu bezrobotnych (2.310 osób). Na koniec czerwca 2010 r. liczba
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bezrobotnych w tej grupie utrzymywała się na wysokim poziomie (4.075 osób), a w dyspozycji
urzędów pracy było jeszcze 283 niezagospodarowane miejsca pracy.
Druga co do wielkości liczba wolnych miejsc pracy (6.669 miejsc) skierowana do grupy
zawodowej pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani stanowiła 213,7%
napływu bezrobotnych (3.121 osób). Na koniec czerwca 2010 r. liczba bezrobotnych w tej grupie
utrzymywała się na wysokim poziomie (5.326 osób), a w dyspozycji urzędów pracy było jeszcze 496
niezagospodarowanych miejsc pracy.
Brak było dostatecznej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej prawie
we wszystkich grupach zawodów. Stosunkowo największy niedobór miejsc pracy był w grupach
zwodów:
 (6411) rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
- pracodawcy zgłosili tylko 1 wolne miejsce pracy, a zarejestrowało się 245 osób.
Na koniec czerwca 2010 r. bez pracy pozostawało 456 osób,
 (3212) technicy, rolnicy, leśnicy i pokrewni
- pracodawcy zgłosili tylko 6 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowało się 1.032 bezrobotnych.
Na koniec czerwca 2010 r. bez pracy w tej grupie zawodowej pozostawało 1.872 osoby,
 (2442) filozofowie, historycy i politolodzy
- pracodawcy zgłosili tylko 6 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowało się 661 osób.
Na koniec czerwca 2010 r. bez pracy pozostawało 788 osób,
 (3213) technicy technologii żywności
- pracodawcy zgłosili tylko 6 wolnych miejsc pracy, natomiast zarejestrowało się 499 osób.
Na koniec czerwca 2010 r. pozostawało bez pracy 848 osób,
 (6131) rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
- pracodawcy zgłosili tylko 9 wolnych miejsc pracy, natomiast zarejestrowało się 610 osób.
Na koniec czerwca 2010 r. pozostawało bez pracy 1.291 osób,
 (3214) dietetycy i żywieniowcy
- pracodawcy zgłosili 12 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowało się 983 osoby.
Na koniec czerwca 2010 r. bez pracy pozostawało 1.312 osób,
 (3115) technicy mechanicy
- pracodawcy zgłosili 31 wolnych miejsc pracy, natomiast zarejestrowało się 2.837 osób.
Na koniec czerwca 2010 r. pozostawało bez pracy 4.092 osoby.
Na ogół w grupach zawodów, w których w okresie styczeń - czerwiec zarejestrowano
najwięcej bezrobotnych, pozyskiwano także najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej na przykład w I półroczu 2010 r. w grupie:


(9141) gospodarze budynków
pozyskano 6.800 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.310 osób,



(4191) pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
pozyskano 6.669 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 3.121 osób,



(5221) sprzedawcy i demonstratorzy
pozyskano 4.430 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 9.659 osób,



(9132) pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
pozyskano 2.919 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.443 osoby,



(3415) agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
pozyskano 2.670 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.067 osób,
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(3431) pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
pozyskano 2.381 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 1.175 osób,



(5122) kucharze
pozyskano 1.096 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.463 osoby,



(9321) robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
pozyskano 1.033 wolne miejsca pracy, a zarejestrowano 3.433 osoby,



(9313) robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
pozyskano 856 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.437 osób,



(5141) fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
pozyskano 844 wolne miejsca pracy, a zarejestrowano 1.818 osób.

Brak był dostatecznej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla
bezrobotnych w zasadzie we wszystkich grupach zawodowych, nawet w tych, gdzie napływ
miejsc pracy przewyższał napływ bezrobotnych, na przykład dla grupy:
 (9141) gospodarze budynków
- liczba zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 6.800 miejsc, zarejestrowano natomiast
2.310 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2010 r. bez pracy pozostawało 4.075
bezrobotnych dla których było 283 miejsca pracy,
 (4191) pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
- liczba zgłoszonych miejsc pracy dla tej grupy wynosiła 6.669 miejsc, zarejestrowano
natomiast 3.121 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2010 r. bez pracy
pozostawało jeszcze 5.326 osób, dla których było 496 miejsc pracy,
 (5221) sprzedawcy i demonstratorzy
- liczba zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 4.430 miejsc, zarejestrowano natomiast
9.659 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2010 r. bez pracy pozostawało 15.910
bezrobotnych dla których było 336 miejsc pracy.
Biorąc pod uwagę relacje napływu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej oraz napływu do bezrobocia w grupach zawodów, w których liczba bezrobotnych
na koniec czerwca 2010 r. wynosiła powyżej 500 osób, można przyjąć, że największe problemy
ze znalezieniem zatrudnienia mieli w ciągu I półrocza 2010 roku bezrobotni w następujących
grupach zawodów:
 (0000) bez zawodu (na 1 pozyskane wolne miejsce pracy przypadało 239
bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w urzędach pracy w I półroczu 2009 r.),
 (3212) technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni (172 bezrobotnych),
 (2442) filozofowie, historycy i politolodzy (110 bezrobotnych),
 (3115) technicy mechanicy (91 bezrobotnych),
 (3213) technicy technologii żywności (83 bezrobotnych),
 (3214) dietetycy i żywieniowcy (81 bezrobotnych),
 (6131) rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (68 bezrobotnych),
 (2411) ekonomiści (49 bezrobotnych),
 (3414) organizatorzy turystyki i pokrewni (46 bezrobotnych),
 (7432) tkacze, dziewiarze i pokrewni (29 bezrobotnych),
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 (3114) technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni (26 bezrobotnych),


(2441) archeolodzy, socjolodzy i pokrewni (25 bezrobotnych).
Na uwagę zasługuje także fakt, że dla 57 grup zawodów (określonych czterocyfrowym kodem)

urzędy pracy nie pozyskały żadnego wolnego miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, podczas
gdy znaczną liczbą bezrobotnych wyróżniały się te grupy zawodów:

 (0121) żołnierze zasadniczej służby wojskowej
- na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 161 bezrobotnych,

 (7111) górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 119 bezrobotnych,

 (7434) kuśnierz i pokrewni
na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 102 bezrobotnych,

 (2121) matematycy i pokrewni
na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 98 bezrobotnych,

 (8279) operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 48 bezrobotnych,

 (3451) policjanci
na koniec czerwca 2010 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało 46 bezrobotnych.
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NAPŁYW BEZROBOTNYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSC PRACY
I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W I PÓŁROCZU 2010 R.
156
Bez zawodu

37 356
13 866

Pracownicy przy
pracach prostych

14 154
2 880

Operatorzy i monterzy
maszyn

7 315
6 921

Robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy

29 380
563

Rolnicy, ogrodnicy i rybacy

2 062
7 842

Pracownicy usług
osobistych i sprzedawcy

16 654
9 585

Pracownicy biurowi

7 447
8 319

Technicy i średni personel

20 750
2 632

Specjaliści

15 967
Przedstawiciele władz
publicznych

Siły zbrojne

591
1 278
0
117

napływ wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2010 r.
napływ bezrobotnych w I półroczu 2010 r.

8.2. Programy finansowane ze środków Funduszu Pracy11
Zgodnie z informacją uzyskaną z mazowieckich miejskich oraz powiatowych urzędów pracy
- w I półroczu 2010 roku - 46.411 osób bezrobotnych rozpoczęło programy lub działania
w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,

11

Od 1 lutego 2009 r.- nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono nowy instrument
aktywizacji bezrobotnych - przygotowanie zawodowe dorosłych (na Mazowszu na tę formę aktywizacji skierowano 2 osoby
bezrobotne dopiero w październiku 2009 r.). Poprzedni instrument - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
realizowane było do wygaśnięcia zawartych umów, a w I półroczu 2009 r. tę formę aktywizacji rozpoczęło jeszcze 949
bezrobotnych.

47

w tym:
 24.154 kobiety, tj. 52,1% rozpoczynających aktywizację,
 22.588 mieszkańców wsi, tj. 48,7%,
 15.958 bezrobotnych do 25 roku życia, tj. 34,4%,
 14.812 długotrwale bezrobotnych, tj. 31,9%,
6.787 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 14,6%.



W okresie styczeń - czerwiec 2010 r. - programy aktywizujące rozpoczęło o 3.711 osób
bezrobotnych, tj. o 8,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Z wyżej określonej liczby bezrobotnych - 6.635 osób uzyskało prawo do dodatku
aktywizacyjnego po podjęciu zatrudnienia - formę wsparcia nie objętą limitem wydatków Funduszu
Pracy.
Dodatkowo (w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy): 59 osobom

przyznano

refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wypłacono 1 dofinansowanie
na podjęcie własnej działalności gospodarczej mężczyźnie zamieszkałemu na wsi, a poszukującemu
pracy (PUP w Otwocku).

lub

W ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy w I półroczu 2009 r. na Mazowszu - usługi
instrumenty
rynku
pracy
rozpoczęło
39.776
bezrobotnych,
o
2.974
osoby,

tj. o 8,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku:
UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM AKTYWIZACJĘ W RAMACH LIMITOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU
PRACY W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
opieka
nad dzieckiem
roboty
0,09%
publiczne
11,55%

zatrudnienie
wspierane
0,01%

szkolenia
16,85%

studia
podyplomowe
0,47%
staże
39,79%

kontynuację nauki
0,17%

badania
lekarskie
0,56%
przygotowanie
zawodowe
dorosłych
0,04%

koszty
dojazdu …*)
1,67%

wyposażenie
i doposażenie
m.pracy
(bezrob. skierowani
na utworzone m.pracy)
3,85%
prace
interwencyjne
6,92%
stypendia za

jednorazowe środki
dla bezrob. na
podjęcie dz.gospod.
10,06%

prace
społ. użyteczne
7,97%

* nie dotyczy zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń

 szkolenia rozpoczęło 6.702 bezrobotnych, o 1.049 osób, tj. o 13,5% mniej niż w analogicznym
okresie 2009 roku. Szkolenia zakończyło 5.314 osób (w tym 243 bezrobotnych, którzy szkolenie
rozpoczęli w 2009 roku), o 900 osób, tj. o 14,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku, a w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia pracę podjęło 1.610 osób
(w tym 431 osoby, które szkolenie zakończyły w 2009 roku), o 218 osób, tj. o 11,9% mniej
niż

w analogicznym

okresie

roku

poprzedniego.
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Szacunkowa

efektywność

(ujmowana

procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w okresie 3-ch miesięcy
od ukończenia szkolenia do liczby osób kończących szkolenie) - ukształtowała się na poziomie
- 30,3% - w I półroczu 2009 roku – 29,4%.

 z ewidencji bezrobotnych wyłączono 33.074 osoby tytułem podjęcia:
 stażu u pracodawcy - 15.825 bezrobotnych, o 2.337 osób,
tj. o 17,3% więcej niż w I półroczu 2009 r.,

 robót publicznych - 4.594 bezrobotnych, o 588 osób, tj. o 14,7% więcej,
 własnej działalności gospodarczej - 4.000 bezrobotnych, o 397 osób, tj. o 11,0% więcej,
 prac społecznie -użytecznych - 3.169 bezrobotnych, o 72 osoby, tj. o 2,3% więcej,
 prac interwencyjnych - 2.753 bezrobotnych, o 291 osób, tj. o 11,8% więcej,


przygotowania zawodowego dorosłych - 18 bezrobotnych,
(w I półroczu 2009 r. - przygotowania zawodowego w miejscu pracy - 949 bezrobotnych),



zatrudnienia na miejscach pracy, na które pracodawcy uzyskują refundację kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 1.533 bezrobotnych, o 1.147 osób,
tj. o 297,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (w tym 1 bezrobotnego
– w ramach środków wypłaconych w poprzednim roku, 1 bezrobotnego w ramach środków
wypłaconych przez inne województwo, 307 bezrobotnych wyłączonych w ramach rotacji),

 innej formy aktywizacji – 1.182 bezrobotnych, zaś w I półroczu 2009 r. - 1.060 bezrobotnych,
 utworzono 31.149 nowych miejsc pracy - o 3.818 miejsc, tj. o 14,0% więcej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym w ramach:
-

staży

-

robót publicznych

-

jednorazowych środków wypłacanych bezrobotnym
na podjęcie działalności gospodarczej

-

15.825 miejsc pracy
(w I półroczu 2009 r. - 13.488
miejsc),
4.503 miejsca pracy
(w I półroczu 2009 r. - 3.879 miejsc),

4.000 miejsca pracy
(w I półroczu 2009 r. 3.603 miejsca),
prac społecznie użytecznych
2.923 miejsca pracy
(w I półroczu 2009 r. - 2.885 miejsc),
prac interwencyjnych
2.655 miejsc pracy
(w I półroczu 2009 r. - 2.329 miejsc),
przygotowania zawodowego dorosłych
18 miejsc pracy
(w I półroczu 2009 r. w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy - 949 miejsc),
wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy
1.225 miejsc pracy
(w I półroczu 2009 r. - 198 miejsc).

W I półroczu 2010 roku - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku utrzymany
został wzrost liczby nowotworzonych miejsc pracy wspieranych ze środków Funduszu Pracy.
Nadal najwięcej tworzonych miejsc pracy dotyczy staży u pracodawców, które stanowią 50,8%
ogółu nowoutworzonych (w I półroczu 2009 r. również staży - 49,4% ogółu wówczas utworzonych),
na drugiej pozycji uplasowały się roboty publiczne - 14,5% ogółu nowoutworzonych
(w I półroczu 2009 r. - 14,2% ogółu wówczas utworzonych). Odnotowano wzrost liczby miejsc pracy
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tworzonych w efekcie wypłacanych bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie własnej
działalności gospodarczej – 12,8% ogółu nowoutworzonych (w I półroczu 2009 r. - 13,2% ogółu
wówczas utworzonych) oraz liczby miejsc pracy tworzonych w efekcie wypłacanych pracodawcom
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 1.225 miejsc, tj. 3,9% ogółu
nowoutworzonych (w I półroczu 2009 r. utworzono - 198 miejsc, tj. 0,7% ogółu wówczas
utworzonych).

 okres dofinansowania upłynął dla 14.807 miejsc zatrudnienia subsydiowanego, zaś
po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęły 5.284 osoby (w analogicznym okresie roku
poprzedniego 13.928 miejsc, a pracę podjęły 5.063 osoby).
Szacunkowa efektywność programów - uwzględniająca liczbę osób podejmujących
zatrudnienie po zakończeniu programu ukształtowała się na poziomie:
58,9% przy realizacji prac interwencyjnych

(w I półroczu 2009 roku - 67,3% ),

34,9% przy realizacji staży

(w I półroczu 2009 roku - 38,9%),

34,1% przy realizacji robót publicznych

(w I półroczu 2009 roku - 30,8%),

5,9% przy realizacji prac społecznie użytecznych (w I półroczu 2009 roku - 5,0%).
W I półroczu 2009 r. efektywność przygotowania zawodowego w miejscu pracy wynosiła 33,9%.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego szacunkowe wskaźniki efektywności:


wzrosły dla programów: roboty publiczne - o 3,3 punktu procentowego, prace społecznie
użytecznych oraz szkoleń – o 0,9 punktu procentowego,



uległy obniżeniu przy realizacji: prac interwencyjnych - o 8,4 punktu procentowego oraz staży
u pracodawców - o 4,0 punkty procentowe.

Na podstawie informacji uzyskanych rzędów pracy można określić, że pośród
39.776 bezrobotnych rozpoczynających w I półroczu 2010 roku programy finansowane
z limitowanych wydatków Funduszu Pracy :

 79,0%, tj. 31.416 bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych z limitów
określonych według algorytmu (w I półroczu 2009 r. 24.500 osób - 66,6% rozpoczynających),

 21,0%, tj. 8.360 bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych w ramach limitu
na „Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie
(w I półroczu 2009 r. 12.302 osoby - 33,4% rozpoczynających aktywizację).
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6.1.3.”

9. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy
(MPiPS-02) - w I półroczu 2010 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 442.862,1 tys. zł
- o 113.273,4 tys. zł, tj. o 34,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Struktura wydatków Funduszu Pracy:



47,1 % to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami)
- 208.660,6 tys. zł
(w I półroczu 2009 r. - 43,0%),



1,0% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych,
świadczeń integracyjnych oraz stypendiów
za okres nauki (tylko w styczniu 2009 r.)

- 4.725,2 tys. zł
(w I półroczu 2009 r. - 1,1%),



49,7% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia



2,2% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: koszty badań bezrobotnych, informacja zawodowa

- 219.874,0 tys. zł
(w I półroczu 2009 r. - 53,2%),

i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego,
szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja dodatków do wynagrodzeń)
9.602,3 tys. zł

(w I półroczu 2009 r. - 3,7%).
W stosunku do analogicznego okresu 2009 roku odnotowano:


wzrost udziału jedynie wydatków pasywnych, tj. na zasiłki dla bezrobotnych o 4,1 punku
procentowego,



spadek udziału wydatków poniesionych na realizację aktywnych programów przeciwdziałania
bezrobociu o 3,5 punktu procentowego, wydatków pozostałych o 0,5 punktu procentowego oraz
wydatków poniesionych na wypłaty dodatków aktywizacyjnych i świadczeń integracyjnych
o 0,2 punktu procentowego.

Według informacji uzyskanych z miejskich i powiatowych urzędów pracy województwa
mazowieckiego - w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. - w ramach limitowanych wydatków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano 219.974.253 zł,
o 44.592.011 zł, tj. o 25,4% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku.
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STRUKTURA LIMITOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY
NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W PÓŁROCZU 2010 ROKU
studia
podyplomowe
0,57%
dofinansowanie
dz. gospodarczej
32,79%

stypendia za
kontynuację nauki
0,19%

szkolenia
6,86%

refund. na ubezp.
społeczne rolników
0,02%
prace
interwencyjne
5,19%

pozostałe*)
0,25%

roboty
publiczne
6,21%

refund. dla
pracodawców na
wyposażenie lub
doposaż. st. pracy
8,69%

*)

pozycja

pozostałe

ujmuje:

prace społ.
- użyteczne
0,50%
przygotowanie
zawodowe dorosłych
0,02%
koszty

dojazdu

i

zakwaterowania,

staże
38,71%

opiekę

nad

dzieckiem,

badania

lekarskie

- bezrobotnych nie objętych programami subsydiowanymi oraz inne limitowane wydatki FP.

Rozdysponowany do końca czerwca 2010 r. - limit wydatków na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
dla województwa mazowieckiego - wynosi 548.833.400 zł, z tego:


417.878.100 zł - rozdysponowane według algorytmu (w tym 55.069.100 zł z rezerwy MPiPS),



130.955.300 zł - na finansowanie „PO KL Poddziałanie 6.1.3.” (z udziałem własnym powiatu).

Wyżej określona kwota jest o 78.189.300 zł, tj. o 16,6% wyższa od limitu województwa
mazowieckiego w 2009 r., zaś o 38,0% wyższa od limitów rozdysponowanych w I półroczu 2009 r.
Po 6-ciu miesiącach 2010 r. wykorzystanie przyznanych limitów wydatków Funduszu Pracy
kształtowało się na poziomie 44,08%, w tym:
 środków określonych według algorytmu – 39,81%,
 środków na finansowanie „PO KL Poddziałanie 6.1.3.” - 40,95%.
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W I półroczu 2010 r. w obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:




wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do czerwca ubiegłego roku o 13,6%,
przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (80,9%),
pracujących przed rejestracją (78,1%), zamieszkałych w mieście (57,1%) oraz mężczyzn
(52,2%),





wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej ogółem (o 4,5%)
przy spadku ofert pracy niesubsydiowanej (o 9,5%) oraz wzroście liczby ofert pracy
subsydiowanej (o 17,2%),
przewagę ofert pracy pochodzących z sektora prywatnego (67,7% ogółu zgłoszonych),
wzrost liczby osób, do których skierowano działania aktywizujące (o 8,7%), w tym
wzrost liczby rozpoczynających aktywizację w ramach limitowanych środków Funduszu
Pracy ( o 8,1%),



wzrost udziału wydatków pasywnych, tj. na zasiłki dla bezrobotnych o 4,1 punktu
procentowego, przy spadku udziału wydatków na finansowanie aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu o 3,5 punktu procentowego.

Sporządzono w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Warszawa, grudzień 2010 r.
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