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Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
w województwie mazowieckim w III kwartale 2016 r. 

– opracowanie Zespół ds. Statystyk 
Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 

III kwartał 2016                                                                                                                                   Nr 3 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) wskazuje kategorie bezrobotnych 

określane jako „osoby będące 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, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania 

zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. 

Województwo mazowieckie charakteryzuje się największą liczbą bezrobotnych 

w kraju. Na koniec września 2016 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 

166.546 bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W analizowanym okresie w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 67,7% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

(112.763 osoby), 

 powyżej 50 roku życia – 33,4% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

(55.599 osób), 

 do 30 roku życia – 30,4% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

(50.680 osób), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 17,3% bezrobotnych 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (28.771 osób), 

 w tym do 25 roku życia – 15,7% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

(26.116 osób), 

 niepełnosprawne – 5,1% bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (8.535 

osób), 
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 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,9% bezrobotnych w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (1.516 osób), 

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

bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (222 osoby). 

1. Bezrobotni do 30 roku życia.1  

Na koniec września 2016 r. zarejestrowanych było 50.680 osób do 30 roku życia (30,4

% ogółu bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 1.493 osoby (o 2,9%) mniej 

niż na koniec czerwca 2016 r. Wśród bezrobotnych do 30 roku życia kobiety stanowiły 55,7% 

(28.237 osób) a prawo do zasiłku posiadało 4.939 osób (9,8%). 

Najwyższym udziałem bezrobotnych do 30 roku życia wyróżniały się powiaty: 

ostrołęcki – 44,5%, grójecki – 43,9%, siedlecki – 43,6%, białobrzeski – 43,4%, lipski– 42,8%, 

ostrowski – 42,7%, łosicki –  42,6% oraz wyszkowski – 42,5%. Najniższy udział zanotowano  

w miastach: Warszawa – 16,9%, Płock – 24,2%  i Radom – 23,3% oraz w powiatach: 

warszawskim zachodnim – 21,4%, pruszkowskim – 22,1% oraz piaseczyńskim – 24,4%. 

Wykres 1. Bezrobotni do 30 roku życia – wg wykształcenia. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r.  

                                                 
1
 Bezrobotni do 30 roku życia - w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wprowadzono nową kategorię osób bezrobotnych do 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla 
których przewidziano dodatkowe instrumenty tj.: bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie 
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego 
zamieszkania (art. 66k - art.66n Ustawy). 
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W tej kategorii bezrobotnych dominowały osoby legitymujące się wykształceniem 

poniżej średniego – 18.676 osób (36,9% ogółu bezrobotnych do 30 roku życia). 

Wykształcenie wyższe posiadało 8.457 bezrobotnych (16,7% ogółu bezrobotnych do 30 roku 

życia). 

Wykres 2. Bezrobotni do 30 roku życia – wg stażu pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród tej populacji bezrobotnych 20.226 osób (39,9% ogółu bezrobotnych do 30 

roku życia) nie posiadało stażu pracy. Natomiast biorąc pod uwagę staż pracy, największą 

populację stanowili bezrobotni posiadający staż pracy do 1 roku – 15.025 osób (29,7% ogółu 

bezrobotnych do 30 roku życia) . 

Wykres 3. Bezrobotni do 30 roku życia – wg czasu pozostawania bez pracy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 
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Pośród bezrobotnych do 30 roku życia znaczną grupę stanowiły osoby, które 

pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy – 14.722 osoby (29,1% ogółu bezrobotnych do 

30 roku życia), natomiast najmniejszą populację stanowili bezrobotni pozostający bez pracy 

od 3 do 6 miesięcy – 7.714 osób (15,2% ogółu bezrobotnych do 30 roku życia). 

Wykres 4. Bezrobotni do 30 roku życia – wg kategorii bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród bezrobotnych do 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

dominowały osoby do 25 roku życia – 26.116 osób (51,5% ogółu bezrobotnych do 30 roku 

życia) oraz długotrwale bezrobotni – 21.207 osób (41,8% ogółu bezrobotnych do 30 roku 

życia), natomiast najmniej bezrobotnych było wśród grupy posiadającej co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 27 osób (0,1% ogółu bezrobotnych do 30 roku 

życia). 

W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego 

zarejestrowano 27.737 bezrobotnych do 30 roku życia (45,8% ogółu napływu bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy).  

W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 27.986 osób do 30 roku życia (39,6% 

ogółu odpływu bezrobotnych).  
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2. Bezrobotni do 25 roku życia.2 

Na koniec września 16 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 

26.116 bezrobotnych do 25 roku życia (15,7% ogółu liczby bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 46 osób (o 0,2%) więcej niż na koniec czerwca 

2016 r. Wśród bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych było 13.844 kobiet (53,0% 

ogółu bezrobotnych do 25 roku życia), a prawo do zasiłku posiadało 1.337 osób (5,1%). 

Najwyższym udziałem osób bezrobotnych do 25 roku życia wyróżniały się powiaty: 

grójecki – 28,3%, makowski –26,1%, ostrołęcki – 25,6%, wyszkowski – 25,5%, ostrowski  

– 25,2% oraz białobrzeski – 25,1%. Najniższy udział młodzieży do 25 roku życia zanotowano 

w miastach: Warszawa – 6,0%, Radom – 10,0%, Płock – 11,6% i Siedlce – 12,0% oraz  

w powiatach: pruszkowskim i warszawskim zachodnim – po 9,2% oraz  piaseczyńskim  

– 11,2%. 

Wykres 5. Bezrobotni do 25 roku życia – wg wykształcenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 
w Warszawie 2016 r. 

Istotnym czynnikiem determinującym start zawodowy jest poziom wykształcenia. 

Wśród bezrobotnych do 25 roku życia najwięcej było osób legitymujących się 

wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym – 7.147osób (27,4%). Warto zaznaczyć, 

                                                 
2
 Bezrobotni w tym do 25 roku życia – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznacza to 

bezrobotnych, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia 
(art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy). 
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że pośród tej kategorii bezrobotnych wykształcenie poniżej średniego posiadało – 10.641 

osób (40,7%). 

 

Wykres 6. Bezrobotni do 25 roku życia – wg stażu pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 
w Warszawie 2016 r. 

Trudności z podjęciem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby bez doświadczenia 

zawodowego, które jeszcze nie pracowały. Wśród bezrobotnych do 25 roku życia 13.880 

osób (53,1%) nie posiadało stażu pracy. Natomiast biorąc pod uwagę staż pracy, największą 

populację stanowili bezrobotni posiadający staż do 1 roku – 7.461 osób (28,6% ogółu 

bezrobotnych do 25 ro ku życia. 

Wykres 7. Bezrobotni do 25 roku życia – wg czasu pozostawania bez pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród tej kategorii bezrobotnych najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej  

12 miesięcy – 6.145 osób (23,6%), natomiast najmniejszą populację stanowili bezrobotni 

pozostający bez pracy od 3- 6 miesięcy – 4.069 osób (15,6%). 

Wykres 8. Bezrobotni do 25 roku życia – wg kategorii bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród bezrobotnych do 25 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

dominowała grupa długotrwale bezrobotnych – 9.170 osób (35,1%), natomiast najmniej 

bezrobotnych było w grupie posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia – 5 osób. 

W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego 

zarejestrowano 16.983 bezrobotnych do 25 roku życia (28,0% ogółu napływu bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy). 

W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 15.670 osób (22,2% ogółu odpływu 

bezrobotnych). 
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3. Długotrwale bezrobotni.3 

Na koniec września 2016 r. zarejestrowanych było 112.763 długotrwale bezrobotnych 

(67,7% ogółu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 4.499 osób  

(o 3,8%) mniej niż na koniec czerwca 2016 r. 

Wśród długotrwale bezrobotnych kobiety stanowiły 50,9% (57.389 osób). Prawo do 

zasiłku posiadały 354 osoby (tylko 0,3% ogółu długotrwale bezrobotnych). Najwyższym 

udziałem długotrwale bezrobotnych wyróżniały się miasta: Radom – 74,4% i Ostrołęka – 

72,0% oraz  powiaty: sierpecki – 73,5%, przysuski – 73,3%, radomski – 73,1%, makowski – 

72,7% oraz szydłowiecki –  72,2%. Najniższy udział zanotowano w powiatach: wyszkowskim 

– 46,3%, grójeckim – 48,9%, grodziskim – 55,4% i otwockim – 55,5%. 

Wykres 9. Długotrwale bezrobotni – wg wykształcenia. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

                                                 
3
 Długotrwale bezrobotni - zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby bezrobotne 

pozostające 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 (art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy). 
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Pośród osób długotrwale bezrobotnych dominowały osoby legitymujące się 

wykształceniem poniżej średniego –  63.293 osoby (56,1% ogółu długotrwale bezrobotnych). 

Wykształcenie wyższe posiadało 14.053 osoby bezrobotnych (12,5%). 

Wykres 10. Długotrwale bezrobotni – wg wieku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Długotrwałe bezrobocie w znacznym stopniu dotknęło osoby w wieku: 35-44 lata  

– 26.748 osób (23,7%) oraz 25-34 lata – 26.653 osoby (23,6%), natomiast najmniej osób 

bezrobotnych było w grupie wiekowej 18-24 lata – 9.170 osób (8,1%). 

 

Wykres 11. Długotrwale bezrobotni – wg stażu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 
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Wśród omawianej populacji najwięcej bezrobotnych posiadało staż pracy od 1-5 lat  

– 23.174 osoby (20,6%) oraz do 1 roku – 20.469 osób (18,2%). Należy zauważyć, że 19.336 

bezrobotnych wśród tej populacji (17,1%) nie posiadało stażu pracy. 

Wykres 12. Długotrwale bezrobotni – wg czasu pozostawania bez pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród tej kategorii bezrobotnych najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej  

12 miesięcy – 87.568 osób (76,6%), natomiast najmniejszą populację stanowili bezrobotni 

pozostający bez pracy do 1 miesiąca – 3.139 osób (2,8%). 
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Wykres 13. Długotrwale bezrobotni – wg kategorii bezrobotnych będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród długotrwale bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

dominowała grupa powyżej 50 roku życia – 39.183 osoby (34,7%), natomiast najmniej 

bezrobotnych było w grupie posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia – 96 osób (0,1%). 

W III kwartale 2016 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowało się 23.083 

długotrwale bezrobotnych (38,1% ogółu napływu bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy). W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 27.582 osoby (39,1% 

ogółu odpływu bezrobotnych). 
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4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia.4 

Na koniec września 2016 r. w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 

55.599 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (33,4% ogółu bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 2.548 osób (o 4,4%) mniej niż w czerwcu 2016r. 

Najwyższym udziałem tej kategorii bezrobotnych wyróżniało się m. st. Warszawa – 46,7% 

oraz powiaty: warszawski zachodni – 50,7%, pruszkowski – 42,6%, grodziski – 42,1%, otwocki 

– 40,5%. Najniższy udział zanotowano w powiatach: makowskim – 22,2%, ostrołęckim – 

22,9%, łosickim  – 23,2%, siedleckim i sierpeckim –  po 23,5% oraz pułtuskim – 23,7%. 

Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia kobiety stanowiły 38,6% (21.443 osoby), 

a prawo do zasiłku posiadały 8.604 osoby (15,5% ogółu tej kategorii bezrobotnych). 

Wykres 14. Bezrobotni powyżej 50 roku życia – wg wykształcenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia legitymowali się głównie wykształceniem niższym 

od średniego – 36.084 osoby (64,9% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia), a najmniej 

                                                 
4 Bezrobotni powyżej 50 roku życia – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby 
bezrobotne, które w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 50 rok życia 
(art.2 ust.1 pkt 4 ww. Ustawy). 
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było bezrobotnych legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 2.886 

osób (5,2%). 

 

Wykres 15. Bezrobotni powyżej 50 roku życia – wg wieku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Ze względu na wiek wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę 

stanowili bezrobotni w wieku: 55-59 lat – 22.765 osób (40,9%). 

Natomiast najmniejszą grupę stanowili bezrobotni w wieku 60 lat i więcej – 14.730 

osób (26,5%). 
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Wykres 16. Bezrobotni powyżej 50 roku życia – wg stażu pracy. 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

 

Wśród tej populacji przeważały osoby z długoletnim stażem pracy, a najliczniejszą 

grupę stanowiły osoby, które przepracowały 20-30 lat – 16.322 osoby (29,4%). 

Wykres 17. Bezrobotni powyżej 50 roku życia – wg czasu pozostawania bez pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 



 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 

tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 
 wup@wup.mazowsze.pl 

 

wupwarszawa.praca.gov.pl 

 

15 | S t r o n a  

Pośród bezrobotnych powyżej 50 roku życia znaczną grupę stanowiły osoby, które 

pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy – 32.736 osób (58,9%), natomiast najmniejszą 

populację stanowili bezrobotni pozostający bez pracy do 1 miesiąca – 3.128 osó (5,6%). 

 

Wykres 18. Bezrobotni powyżej 50 roku życia – wg kategorii bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 
w Warszawie 2016 r. 

Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy dominowali długotrwale bezrobotni – 39.183 osoby (70,5%), natomiast najmniej 

bezrobotnych było w grupie posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia – 14 osób. 

W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 10.887 bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia (18,0% ogółu napływu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy). W tym samym czasie wyłączono z ewidencji  13.435 bezrobotnych powyżej 

50 roku życia (19,0% ogółu odpływu bezrobotnych). 
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5. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej5 

Na koniec września 2016 r. w województwie mazowieckim w urzędach pracy 

zarejestrowanych było 1.516  bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy 

społecznej (0,9% ogółu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy)  

o 91 osób (o 5,7%) mniej niż w czerwcu 2016 r. 

Najwyższym udziałem bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy 

społecznej wyróżniały się powiaty: lipski – 13,3%, zwoleński – 9,9%, węgrowski – 8,7%, 

grodziski – 5,7%, , natomiast najniższy udział bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

z pomocy społecznej wystąpił w powiatach: ciechanowskim, pruszkowskim, sokołowskim  

i szydłowieckim – po 0,1%. W 21 powiatach nie odnotowano bezrobotnych w tej kategorii. 

Wśród bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej kobiety 

stanowiły 62,1% (942 osoby), a prawo do zasiłku posiadały – 94 osoby (6,2% ogółu 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej). 

Wykres 19. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – wg wykształcenia. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

                                                 
5
 Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej - zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy są to osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które w okresie 6 miesięcy od dnia utraty 
prawa do zasiłku, a w przypadku bezrobotnych którym nie przyznano prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia 
rejestracji, powiatowy urząd pracy przewidział usługi lub instrumenty rynku pracy, o których mowa w art. 50 ust. 2 ww. 
Ustawy. 
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Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej legitymowali się głównie 

wykształceniem niższym od średniego – 1.105 osób (72,9% ogółu bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej), a najmniej było bezrobotnych 

legitymujących się wykształceniem wyższym – 66 osób (4,3%). 

Wykres 20. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – wg wieku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Ze względu na wiek wśród bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy 

społecznej najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w wieku: 35-44 lata – 403 osoby (26,6%) 

oraz 25-34 lata – 400 osób (26,4%). Natomiast najmniejszą grupę stanowili bezrobotni 

w wieku 18-24 lata – 98 osób (6,5%). 

Wykres 21. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – wg stażu pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Biorąc pod uwagę staż pracy, to wśród bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

z pomocy społecznej najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający staż pracy od 1-5 

lat – 342 osoby (22,6%) oraz do 1 roku – 335 osób (22,1%). Należy zauważyć, że 318 

bezrobotnych wśród tej populacji (21,0%) nie posiadało stażu pracy. 

Wykres 22. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – wg czasu 

pozostawania bez pracy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Pośród tej kategorii bezrobotnych najwięcej było osób pozostających bez pracy 

powyżej 12 miesięcy – 808 osób (53,3%). Natomiast najmniej było osób pozostających bez 

pracy w okresie do 1 miesiąca – 143 osoby (9,4%). 
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Wykres 23. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – wg kategorii 

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy dominowała  grupa  długotrwale bezrobotnych  

– 1.139 osób (75,1%), natomiast najmniej bezrobotnych było w grupie posiadających  

co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 8 osób (0,5%). 

W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego 

zarejestrowano 364 bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

(0,6% ogółu napływu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy). 
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6. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. 6 

 
W województwie mazowieckim na koniec września 2016 r. zarejestrowanych było 28.771 

bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (17,3% ogółu 

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) o 67 osób (o 0,8%) mniej niż 

w czerwcu 2016 r. 

Najwyższym udziałem tej populacji bezrobotnych wyróżniało się miasto Siedlce – 24,3% 

oraz powiaty: płocki  i wyszkowski – po 25,3%, łosicki – 25,1%, węgrowski – 24,8% oraz  

siedlecki – 24,2%. Najniższy udział wśród bezrobotnych posiadających co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia zanotowano w m. st. Warszawa – 14,0% oraz w powiatach: 

warszawskim zachodnim – 9,6%, garwolińskim – 11,3%, białobrzeskim – 12,7%,  

pruszkowskim – 13,0%, żyrardowskim – 13,5% oraz grójeckim – 14,0%. 

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, to głównie kobiety – 

23.346 osób (81,1%). Prawo do zasiłku posiadało – 4.844 osoby (16,8% ogółu bezrobotnych 

posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia). 

                                                 
6
 Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy wprowadzono nową kategorię osób bezrobotnych - bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 
6 roku życia lub posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, dla których starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki na dzieckiem lub 
dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku (o którym mowa w ww. Ustawie), na każde 
dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie 
skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie 
przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy. 
(art. 61 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Ustawy). 
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Wykres 24. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – wg 
wykształcenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Ze względu na wykształcenie pośród tej kategorii dominowali bezrobotni posiadający 

wykształcenie poniżej średniego –  12.227 osób (42,5% ogółu bezrobotnych posiadających 

co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia), a wykształceniem wyższym legitymowało się 

6.027 bezrobotnych (20,9%). 

Wykres 25. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – wg wieku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 
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Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia to przede 

wszystkim osoby w wieku: 25-34 lata – 16.248 osób (56,5%), natomiast najmniej 

bezrobotnych było w grupie wiekowej 60 lat i więcej – 8 osób. 

Wykres 26. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – wg stażu 
pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród tej populacji najliczniejszą grupę stanowili 

bezrobotni posiadający staż pracy 1-5 lat – 8.871 osób (30,8%). Natomiast bezrobotnych nie 

posiadających stażu pracy było – 5.683 osoby (19,8%). 

Wykres 27. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – wg czasu 

pozostawania bez pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 
w Warszawie 2016 r. 
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Wśród bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

najwięcej było osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 13.205 bezrobotnych 

(45,9%). Natomiast najmniej było osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca – 2.483 osoby 

(8,6%). 

Wykres 28. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – wg 
kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy dominowała grupa długotrwale bezrobotnych 16.700 

osób (58,0%), natomiast najmniej bezrobotnych było w grupie posiadających co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 59 osób (0,2%). 

W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowało 

się 7.517 bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (12,4% 

ogółu napływu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy). 
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7. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia7 

Na koniec września 2016 r. w województwie mazowieckim zarejestrowane były  

222 osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia (0,1% ogółu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 10 osób  

(o 4,5%) mniej niż w czerwcu 2016 r. 

Najwyższym udziałem bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia wyróżniały się powiaty: wyszkowski – 09% i siedlecki  

– 0,7%. Najniższy udział wśród bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia zanotowano w m. Płock oraz w powiatach: 

ciechanowskim, lipskim, łosickim, makowskim, płońskim, radomskim, warszawskim 

- zachodnim i żyrardowskim – po 0,1%. 

Wśród bezrobotnych tej kategorii kobiety stanowiły 77,9% (173 osoby), a prawo  

do zasiłku posiadało 37 osób (16,7% ogółu bezrobotnych tej kategorii). 

Wykres 29. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia – wg wykształcenia. 

 

                                                 
7
 Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – w wyniku nowelizacji ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono nową kategorię osób bezrobotnych - bezrobotni 
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia - będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których starosta może, po udokumentowaniu poniesionych 
kosztów, refundować koszty opieki na dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 
połowa zasiłku (o którym mowa w ww. ustawie), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny 
podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub 
szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy. (art. 61 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Ustawy) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Pośród populacji bezrobotnych przeważali bezrobotni posiadający wykształcenie 

poniżej średniego – 119 osób (53,6% ogółu bezrobotnych tej kategorii). Wśród omawianej 

kategorii bezrobotnych najmniej osób legitymowało się wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym – 23 osoby (10,3%). 

Wykres 30. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia – wg wieku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 

to przede wszystkim osoby w wieku: 35-44 lata – 100 osób (45,0%) oraz 25-34 lata – 78 osób 

(35,1%). 
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Wykres 31. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia – wg stażu pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród tej populacji najliczniejszą grupę stanowili 

bezrobotni ze stażem pracy od 1-5 lat - 59 osób (26,6%) oraz od 5-10 lat – 44 osoby (19,8%). 

 
Wykres 32. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia – wg czasu pozostawania bez pracy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 
w Warszawie 2016 r.
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Wśród bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia według czasu pozostawania bez pracy najwięcej było osób pozostających 

bez pracy w okresie: 6-12 miesięcy - 58 osób (26,1%) oraz 1-3 miesięcy – 41 osób (18,5%). 

Natomiast najmniej było osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca – 21 osób (9,5%). 

Wykres 33. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia – wg kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

 
Wśród bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy dominowała grupa 

długotrwale bezrobotnych – 96 osób (43,2%), natomiast najmniej bezrobotnych było  

w grupie bezrobotnych do 25 roku życia – 5 osób (2,3%). 

 W III kwartale 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowało 

się 81 osób bezrobotnych posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (0,1% 

ogółu napływu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy). 
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8. Bezrobotni niepełnosprawni.8 

Na koniec września 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego 

zarejestrowanych było 8.535 bezrobotnych niepełnosprawnych (5,1% ogółu bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy), o 311 osób (o 3,5%) mniej niż w czerwcu 

2016 r. Najwyższym udziałem bezrobotnych niepełnosprawnych wyróżniały się miasta: 

Siedlce – 9,0%, Radom – 8,0%  i Płock – 7,6% oraz powiaty: grodziski – 8,9%, miński – 8,3%  

i siedlecki – 7,3%. Najniższy udział bezrobotnych niepełnosprawnych zanotowano 

w powiatach: garwolińskim – 1,3%, przysuskim – 2,0%, białobrzeskim – 2,2%, makowskim 

 i  pułtuskim  – po 2,4%, wołomińskim – 2,8% oraz ostrołęckim i  zwoleńskim – po 2,9%. 

Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych kobiety stanowiły 46,0% (3.929 osób), 

a prawo do zasiłku posiadało 1.015 osób (11,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych). 

Wykres 34. Bezrobotni niepełnosprawni – wg wykształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby legitymujące się wykształceniem 

poniżej średniego – 5.291 osób (62,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) oraz 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 1.824 osoby (21,4%). 

Wykres 35. Bezrobotni niepełnosprawni – wg wieku. 

                                                 
8
 Bezrobotni niepełnosprawni - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby, które 

spełniają kryteria osoby bezrobotnej i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. (art.2 ust.1 pkt 2 lit. c Ustawy) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Liczną grupę pośród bezrobotnych niepełnosprawnych stanowili bezrobotni w wieku: 

45-54 lata – 2.178 osób (25,5%) oraz 55-59 lata – 2.001 osób (23,4%). 

Wykres 36. Bezrobotni niepełnosprawni – wg stażu pracy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

 

 Na koniec września 2016 r. 88,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych posiadało 

doświadczenie zawodowe, w tym najwięcej osób w przedziale: 10-20 lat – 1.766 osób 

(20,7%) oraz 1-5 lat – 1.456 osób (17,1%). 
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Wykres 37. Bezrobotni niepełnosprawni – wg czasu pozostawania bez pracy. 
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Bezrobotni niepełnosprawni mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, o czym 

świadczy fakt, że 4.602 osoby (53,9%) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. 

Wykres 38. Bezrobotni niepełnosprawni – wg kategorii bezrobotnych będących szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zawartych w załączniku nr 1 do sprawozdania MPiPS- 01, WUP 

w Warszawie 2016 r. 

Wśród osób niepełnosprawnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

dominowała grupa długotrwale bezrobotnych – 5.774 osoby (67,7%), natomiast najmniej 

bezrobotnych było w grupie posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne  

do 18 roku życia – 8 osób (0,1%). 

W III kwartale 2016 roku w urzędach pracy województwa mazowieckiego 

zarejestrowało się 2.477 osób niepełnosprawnych (4,1% ogółu napływu bezrobotnych 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy). 
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