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Wstępne dane o rynku pracy w województwie mazowieckim - kwiecień 2015 r. 

- opracowanie Zespół ds. Statystyk 
 

1. Liczba osób bezrobotnych w województwie mazowieckim. 

Na koniec kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych wyniosła 244.484 osób, w tym 115.671 

kobiet (47,3%) oraz 128 813 mężczyzn (52,7). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 47.301 osób i Radom – 

18.412 osób oraz w powiatach: radomskim – 14.375 osób i wołomińskim – 11.409 osób. 

Najmniejsza liczba bezrobotnych wystąpiła w powiatach: białobrzeskim – 1.713 osób, łosickim – 

1.726 osób, grodziskim – 2.235 osób, sokołowskim – 2.384 osób, lipskim – 2.412 osób oraz 

grójeckim – 2.714 osób. 

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 20.748 osób, 

z ewidencji wyłączono 28.341 osób, w tym m.in. z powodu: 

 podjęcia pracy – 14.216 osoby – 50,2% odpływu z bezrobocia, 

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 6.709 osoby – 23,7% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 2.204 osób – 7,8% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.464 osób – 5,2% odpływu z bezrobocia. 

Wybrane kategorie osób bezrobotnych 

Wyszczególnienie 
kwiecień 
2014 r. 

Udział 
% 

marzec 
2015 r. 

Udzia
ł % 

kwiecień 
2015 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 276 791 100,0 252 077 100,0 244 484 100,0 

w tym: 
kobiety 128 975 46,6 118 468 47,0 115 671 47,3 
mężczyźni 147 816 53,4 133 609 53,0 128 813 52,7 
ponadto Bezrobotni: 
poprzednio pracujący 223 684 80,8 205 901 81,7 199 772 81,7 
dotychczas nie pracujący 53 107 19,2 46 176 18,3 44 712 18,3 

zamieszkali na wsi 118 062 42,7 108 955 43,2 104 950 42,9 
z prawem do zasiłku 36 682 13,3 34 141 13,5 33 178 13,6 

zwolnieni z przyczyn zakładu 
pracy 

16 588 6,0 14 826 5,9 14 424 5,9 

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

7 606 2,7 9 765 3,9 5 602 2,3 

cudzoziemcy 1 195 0,4 1 197 0,5 1 200 0,5 
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W końcu kwietnia 2015 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne1 – 58,5% ogółu bezrobotnych (143.072 osoby), 

 do 30 roku życia – 28,4% ogółu bezrobotnych (69.315 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 27,9% ogółu bezrobotnych (68.152 osoby), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 12,7% ogółu bezrobotnych 

(31.068 osób),  

 niepełnosprawne – 4,2% ogółu bezrobotnych (10.233 osoby), 

 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,7% ogółu bezrobotnych (1.802 

osoby), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu 

bezrobotnych (212 osób). 

2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 

W kwietniu 2015 r. mazowieckie urzędy pracy pozyskały 13.232 wolne miejsca pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej (w tym 441 dla osób niepełnosprawnych) tj. o 543 wolne miejsca 

pracy (o 3,9%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy 

i miejsc aktywizacji zawodowej – 8.614 (65,1%) dotyczyło pracy niesubsydiowanej. 

3. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej. 

W kwietniu 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano 28.023 

oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności 

uzyskania zezwolenia na pracę, o 13.690 oświadczeń (o 32,8%) mniej niż w poprzednim 

miesiącu. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: 27.206 obywateli Ukrainy, tj. 97,1% 

zgłoszonych oświadczeń, a także: 418 obywateli Mołdowy, 215 Białorusinów, 100 osób z Gruzji, 

59 osób z Rosji oraz 25 osób z Armenii. 

W kwietniu 2015 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: 

 26.617 osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 95,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, 

 20.290 osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 72,4%, 

 17.063 mężczyzn, tj. 60,9%, 

 17.046 osób na umowę o dzieło, tj. 60,8%, 

 16.240 osób w rolnictwie, tj. 58,0%, 

 12.754 pracowników w wieku 26-40 lat, tj. 45,5%. 

Najwięcej oświadczeń zgłoszono w m. st. Warszawie – 6.420 oświadczeń, tj. 22,9% ogółu 

oświadczeń zarejestrowanych w kwietniu na Mazowszu oraz na terenie powiatów: płońskiego – 

5.995 oświadczeń, tj. 21,4% i grójeckiego – 5.656 oświadczeń, tj. 20,2%. 

                                                           
1
 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r. Nr 69, poz. 674 z późn. zm.). 
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Wyszczególnienie 

Na koniec miesiąca sprawozdawczego 

Z sektora 
publicznego 

Z sektora 
prywatnego 

Ogółem 

zakłady 
pracy 

osoby 
zakłady 
pracy 

osoby zakłady pracy osoby 

Zgłoszenia zwolnień 
grupowych 

13 3 501 41 15 737 54 19 238 

 

4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane w woj. mazowieckim – 

w kwietniu 2015 r.  

Wyszczególnienie 

W miesiącu sprawozdawczym 

Z sektora 
publicznego 

Z sektora 
prywatnego 

Ogółem 

zakłady 
pracy 

osoby 
zakłady 
pracy 

osoby zakłady pracy osoby 

Zgłoszenia zwolnień grupowych 2 67 8 1 900 10 1 967 

Zwolnienia grupowe 5 86 15 346 20 432 

Zwolnienia monitorowane 0 0 5 1 784 5 1 784 


