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Informacja wstępna o rynku pracy  

w województwie mazowieckim  
- opracowanie Zespół ds. Statystyk 

 
 

 

Na koniec grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych wyniosła 249.777 osób, w tym 119.509 kobiet 

(47,8%). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 48.840 osób i Radom – 18.553 

osoby oraz w powiatach: radomskim – 14.834 osoby i wołomińskim – 11.615 osób. Najmniejsza liczba 

bezrobotnych wystąpiła w powiatach: białobrzeskim – 1.806 osób, łosickim – 1.810 osób, grodziskim – 2.163 

osoby, lipskim – 2.527 osób, sokołowskim – 2.662 osoby oraz grójeckim – 2.699 osób. 

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 26.445 osób, z ewidencji 

wyłączono 25.299 osób, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy –  12.776 osób – 50,5% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.660 osób – 34,2% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 861 osób – 3,4% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 551 osób – 2,2% odpływu z bezrobocia, 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

 

  Wyszczególnienie 
grudzień 
2013 r. 

Udział % 
listopad 
2014 r. 

Udział 
% 

grudzień 
2014 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 283 196 100,0 248 631 100,0 249 777 100,0 

w tym: 

Kobiety 133 800 47,3 119 726 48,2 119 509 47,8 

Mężczyźni 149 396 52,7 128 905 51,8 130 268 52,2 

Poprzednio pracujący 225 915 79,8 199 959 80,4 201 784 80,8 

Dotychczas nie pracujący 57 281 20,2 48 672 19,6 47 993 19,2 

Zamieszkali na wsi 122 458 43,2 106 102 42,7 107 807 43,2 

Z prawem do zasiłku 38 959 13,8 31 684 12,7 32 831 13,1 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 16 673 5,9 14 787 5,9 14 802 5,9 

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

13 817 4,9 10 120 4,1 10 034 4,0 

Cudzoziemcy 1 140 0,4 1 179 0,5 1 138 0,5 
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W końcu grudnia 2014 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 59,6% ogółu bezrobotnych (148.772 osoby),
1
 

 bez wykształcenia średniego – 52,0% ogółu bezrobotnych (129.778 osób), 

 bez kwalifikacji zawodowych – 33,5% ogółu bezrobotnych (83.649 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 27,5% ogółu bezrobotnych (68.713 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 25,4% ogółu bezrobotnych (63.403 osoby), 

 do 25 roku życia – 15,1% ogółu bezrobotnych (37.822 osoby), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 10,3% ogółu bezrobotnych (25.796 

osób),  

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

(19.115 osób), 

 niepełnosprawne – 4,2% ogółu bezrobotnych (10.405 osób). 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 1,9% ogółu 

bezrobotnych (4.861 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,1% ogółu bezrobotnych (168 osób). 

 
 
W grudniu 2014 r. urzędy pracy pozyskały 7.062 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej, w tym 411 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

                                                           
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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 


