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Wstępne dane o rynku pracy w województwie mazowieckim 

Maj 2018                                                                                                                                                             Nr 5 

Na koniec maja 2018 r. liczba bezrobotnych wyniosła 144 248 osób, w tym 74 378 kobiet (51,6% 

ogółu osób bezrobotnych). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 23 406 osób i Radom – 11 576 

osób oraz w powiatach: radomskim – 9 560 osób, wołomińskim – 6 124 osoby i płockim– 4 442 osoby. 

Najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w powiatach: łosickim – 862 osoby, grójeckim – 

1 035 osób, białobrzeskim – 1 069 osób, grodziskim – 1 110 osób, warszawskim zachodnim – 1 239 osób 

oraz sokołowskim – 1 394 osoby. 

Do rejestru bezrobotnych mazowieckich urzędów pracy napłynęło 14 267 osób, z ewidencji 

wyłączono 18 890 osób, w tym z powodu: 

− podjęcia pracy – 8 990 osób – 47,5% odpływu z bezrobocia; 

− niepotwierdzenia gotowości do pracy – 4 328 osób – 22,9% odpływu z bezrobocia; 

− rozpoczęcia stażu – 1 420 osób – 7,5% odpływu z bezrobocia; 

− dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1 233 osoby – 6,5% odpływu z bezrobocia; 

− odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy, w tym w ramach PAI – 647 osób – 3,4% odpływu z bezrobocia; 

− rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 224 osoby – 1,1% odpływu z bezrobocia. 

▼ Tabela 1 - Wybrane kategorie osób bezrobotnych – maj 2018 r. 

Bezrobotni ogółem 
maj 
2017 r. 

Udział % 
kwiecień 
2018 r. 

Udział % 
maj 
2018 r. 

Udział % 

 174 072 100,0 148 871 100,0 144 248 100,0 

w tym: 

kobiety 87 751 50,4 76 008 51,1 74 378 51,6 

mężczyźni 86 321 49,6 72 863 48,9 69 870 48,4 

ponadto: 

poprzednio pracujący 146 559 84,1 126 296 84,8 121 917 84,5 
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dotychczas nie pracujący 27 513 15,8 22 575 15,2 22 331 15,4 

zamieszkali na wsi 76 080 43,7 67 154 45,1 65 145 45,1 

z prawem do zasiłku 24 338 13,9 22 424 15,1 21 825 15,1 

zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 
9 639 5,5 7 306 4,9 7 030 4,8 

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

4 326 2,9 2 763 1,9 3 398 2,3 

cudzoziemcy 1 089 0,6 982 0,7 916 0,6 

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

Na koniec maja 2018 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: 

− długotrwale bezrobotne1 – 56,0% ogółu bezrobotnych (80 823 osoby); 

− powyżej 50 roku życia – 27,9% ogółu bezrobotnych (40 349 osób); 

− do 30 roku życia – 24,4% ogółu bezrobotnych (35 231 osób); 

− posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 18,1% ogółu bezrobotnych (26 127 

osób); 

− niepełnosprawne – 4,6% ogółu bezrobotnych (6 666 osób); 

− korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 1,2% ogółu bezrobotnych (1 812 osób); 

− posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% ogółu 

bezrobotnych (306 osób). 

W maju 2018 r. mazowieckie urzędy pracy pozyskały 20 810 wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej, w tym 597 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych. 

                                       
1 Zgodnie z 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.). 


