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Wstępne dane o rynku pracy w województwie mazowieckim 

 

lipiec 2016                                                                                                                               Nr 7 

 

Na koniec lipca 2016 r. liczba bezrobotnych wyniosła 199.331 osób, w tym 99.847 kobiet 

(50,1% ogółu osób bezrobotnych). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 36.938 osób i Radom – 15.458 

osób oraz w powiatach: radomskim – 12.131 osób i wołomińskim – 9.587 osób. 

Najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w powiatach: łosickim – 1.284 osoby, białobrzeskim 

– 1.373 osoby, grodziskim – 1.774 osoby, grójeckim – 1.864 osoby oraz lipskim – 1.964 osoby. 

Do rejestru bezrobotnych mazowieckich urzędów pracy napłynęło 19.280 osób, z ewidencji 

wyłączono 21.974 osoby, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy – 10.266 osób – 46,5% odpływu z bezrobocia, 

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 5.997 osób – 27,3% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcia stażu – 1.319 osób – 6,0% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.296 osób – 5,9% odpływu z bezrobocia, 

 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy, w tym w ramach PAI – 976 osób – 4,4% odpływu z bezrobocia, 

 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego – 298 osób – 1,4% odpływu z bezrobocia. 

▼ Tabela 1 - Wybrane kategorie bezrobotnych 

 
lipiec 

2015 r. 
Udział 

% 
czerwiec 
2016 r. 

Udział 
% 

lipiec 
2016 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 224 928 100,0 202 025 100,0 199 331 100,0 

w tym: 
Kobiety 110 443 49,1 99 434 49,2 99 847 50,1 
Mężczyźni 114 485 50,9 102 591 50,8 99 484 49,9 
ponadto bezrobotni: 

Poprzednio pracujący 184 856 82,1 167 838 83,1 165 934 83,2 
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Dotychczas nie pracujący 40 072 17,8 34 187 16,9 33 397 16,8 

Zamieszkali na wsi 96 100 42,7 88 160 43,6 87 181 43,7 
Z prawem do zasiłku 31 259 13,8 27 601 13,7 27 329 13,7 
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 13 901 6,1 11 676 5,8 11 634 5,8 
Osoby w okresie do 12 m - cy 
od dnia ukończenia nauki 

5 593 2,4 4 504 2,2 4 757 2,4 

Cudzoziemcy 1 132 0,5 1 086 0,5 1 119 0,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. 

Na koniec lipca 2016 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: 

 długotrwale bezrobotne1 – 58,0% ogółu bezrobotnych (115.611 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 28,7% ogółu bezrobotnych (57.267 osób), 

 do 30 roku życia – 25,7% ogółu bezrobotnych (51.210 osób), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 14,5% ogółu bezrobotnych (28.896 

osób), 

 niepełnosprawne – 4,4% ogółu bezrobotnych (8.750 osób), 

 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,7% ogółu bezrobotnych (1.464 osoby), 

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

bezrobotnych (238 osób). 

W lipcu 2016 r. mazowieckie urzędy pracy pozyskały 16.273 wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej, w tym 406 wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej 

dla niepełnosprawnych. 

 

                                       
1
 Zgodnie z obowiązującą Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale 

bezrobotny to osoba pozostająca 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.). 


