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

www.wup.mazowsze.pl

RYNEK PRACY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK
Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ......................................... 2
POZIOM I STOPA BEZROBOCIA ........................................................................... 4
Poziom bezrobocia ................................................................................................................. 4
Stopa bezrobocia ................................................................................................................... 5
Napływ i odpływ z bezrobocia ................................................................................................ 6

WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH ....................................................... 8
Bezrobotne kobiety ................................................................................................................ 8
Bezrobotni mężczyźni ............................................................................................................ 9
Bezrobotni zamieszkali na wsi ............................................................................................. 10
Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku ............................................................................ 11
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy .............................................. 12
Osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ............................ 14
Cudzoziemcy ........................................................................................................................ 14

4.
STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA,
STAŻU PRACY ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY ................................ 15
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.

Bezrobotni według wieku ..................................................................................................... 15
Bezrobotni według poziomu wykształcenia .......................................................................... 16
Bezrobotni według stażu pracy ............................................................................................ 17
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy ............................................................. 19

BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI ................. 22
Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według zawodów ........................ 25

6.
BEZROBOTNI WEDŁUG SEKCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(WEDŁUG PKD) .................................................................................................................... 28
6.1.

7.
8.

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według PKD ................................ 29

BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY .............. 31
USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ........................................................ 32

8.1.
Programy rynku pracy niezwiązane z angażowaniem środków funduszu pracy ................. 32
8.1.1.
Pośrednictwo pracy................................................................................................................... 32
8.1.2.
Pośrednictwo w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) ................................ 32
8.1.3.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według rodzaju działalności
pracodawcy (według PKD) ........................................................................................................................ 34
8.1.4.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według grup zawodów
i specjalności ................................................................................................................................................ 36
8.1.5.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, a bezrobotni według zawodów
i specjalności ................................................................................................................................................ 37

9.
9.1.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ........................................................ 41
Programy finansowane ze środków Funduszu Pracy .......................................................... 42

10.
WYDATKI FUNDUSZU PRACY ............................................................................. 44
11.
OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY
KRÓTKOTERMINOWEJ ..................................................................................................... 45
12.
Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ................ 46
12.1.
12.2.

Wypłata świadczeń pracowniczych należnych od niewypłacalnego pracodawcy ............... 46
Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń ..................................................................... 47

ANEKS STATYSTYCZNY
ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW
ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

1

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
Województwo mazowieckie, plasuje się na pierwszej pozycji w kraju zarówno pod względem
2

obszaru, jak i liczby ludności. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje powierzchnię 35.558 km , przy czym
największą powierzchnię zajmuje powiat ostrołęcki (2.097 km²), najmniejszą powiat pruszkowski
(246 km²). W województwie funkcjonuje 314 gmin (w tym 35 miejskich, 50 miejsko - wiejskich
i 229 wiejskich), 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu.
Na Mazowszu w końcu czerwca 2013 r. w rejestrze REGON
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było zarejestrowanych 710.469

podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych), o 27.814 podmiotów (o 4,1%),
więcej niż w końcu czerwca 2012 r.
Podmioty sektora prywatnego stanowiły 98,2% (697.489 podmiotów, przed rokiem – 669.871
podmiotów), natomiast sektor publiczny stanowił 1,8% (12.980 podmiotów, przed rokiem 12.784
podmioty). Wśród podmiotów sektora prywatnego dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą – 486.941 podmiotów (68,5%).
Najwięcej podmiotów funkcjonowało w miastach: Warszawie – 361.603 podmioty (50,9% ogółu
podmiotów w województwie) i Radomiu – 24.652 podmioty (3,5%) oraz w powiatach: piaseczyńskim
27.391 podmiotów (3,9%), wołomińskim – 27.288 podmiotów (3,8%) i pruszkowskim – 25.879
podmiotów (3,6%). Z ogólnej liczby podmiotów 58,1% miało siedzibę w miastach na prawach powiatu.
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły 4,2% ogółu podmiotów w województwie (29.775
spółek, przed rokiem 27.777 spółek).
W okresie styczeń - czerwiec br. zarejestrowano 32.910 nowych podmiotów (w analogicznym
okresie poprzedniego roku 28.924 nowe podmioty), natomiast 22.362 podmioty zrezygnowało
z prowadzenia działalności gospodarczej (rok wcześniej 21.941 podmiotów).

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, I półrocze 2013 r.- Informacje i opracowania statystyczne –
Warszawa 2013 – wyd. GUS; Komunikat o sytuacji społeczno- gospodarczej województwa mazowieckiego – czerwiec 2013 - Nr 6; Biuletyn
statystyczny województwa mazowieckiego – II kwartał 2013, wyd. Urząd Statystyczny w Warszawie.
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Źródło: Źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego II kwartał 2013; Warszawa,
sierpień 2013; Urząd Statystyczny w Warszawie
W okresie styczeń - czerwiec 2013 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw2
wyniosło 1.312,0 tys. osób i było o 1,4% niższe niż w analogicznym okresie 2012 r.

Źródło: Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego II kwartał 2013; Warszawa, sierpień 2013;
Urząd Statystyczny w Warszawie
Komunikat o sytuacji społeczno- gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2013 r.- Nr 6/2013 - Urząd Statystyczny
w Warszawie.
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2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA
Wskaźniki statystyczne dotyczące całego województwa mazowieckiego wyróżniają Mazowsze
jako region najbogatszy oraz najmniej zagrożony bezrobociem. Na taki obraz regionu decydujący wpływ
ma m. st. Warszawa, która w znacznym stopniu zniekształca „zaciemnia” istotne i poważne problemy
pozostałych lokalnych rynków pracy województwa. W połowie 2013 roku funkcjonowało w Warszawie
50,9% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie.

2.1. Poziom bezrobocia
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu 2013 r. wyniosła 281.792 osoby.
Województwo wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą bezrobotnych – co 8 bezrobotny
w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza.

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W porównaniu do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych w województwie wzrosła o 30.300 osób
(o 12,0%) - w kraju o 7,4%. W okresie ostatnich 12 miesięcy bezrobocie wzrosło we wszystkich
powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 24,8%
(o 11.036 osób) oraz w powiatach: mińskim o 23,8% (o 1.168 osób), legionowskim o 23,6%
(o 956 osób), wołomińskim o 20,9% (o 2.212 osób) i pruszkowskim o 20,2% (o 928 osób).
W okresie czerwiec 2012 - czerwiec 2013 r. wzrost bezrobocia równy lub wyższy wzrostowi
bezrobocia w kraju (7,4%) odnotowano w 24 powiatach województwa mazowieckiego.
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Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
(stan w końcu miesiąca / roku)
Liczba bezrobotnych
Miesiąc / rok

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Ogółem

Wzrost / spadek
w odniesieniu do
poprzedniego
miesiąca / roku

Stopa
Bezrobocia

285 612
219 924
178 028
224 480
238 341
246 739
271 927

- 46 913
- 65 688
- 41 896
46 452
13 861
6 723
6 728

11,8
9,0
7,3
9,0
9,7
9,8
10,7

290 125
296 600
296 752
293 552
287 544
281 792

18 198
6 475
152
-3 200
- 6 008
- 5 752

11,3
11,5
11,5
11,4
11,2
11,0

2.2. Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia na Mazowszu w czerwcu 2013 r. wyniosła 11,0% (przy średniej dla Polski
13,2%) i była o 1,0 punkt procentowy wyższa niż w czerwcu 2012 r. (w kraju wzrosła o 0,9 punktu
procentowego).
5

W odniesieniu do czerwca 2012 r. – spadek stopy bezrobocia odnotowano tylko w powiecie
nowodworskim o 0,2 punktu procentowego, w pozostałych powiatach nastąpił wzrost: od 0,4 punktu
procentowego w mieście Ostrołęka oraz w powiecie radomskim do 2,4 punktu procentowego
w powiatach legionowskim, pułtuskim i wołomińskim.
Województwo mazowieckie nadal wyróżnia się znacznym zróżnicowaniem lokalnych rynków
pracy. Rozpiętość wskaźnika bezrobocia - różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia
w powiatach województwa mazowieckiego w czerwcu 2013 r. wynosiła 32,5 punktu procentowego.
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim – 37,3%, radomskim
- 29,5%, przysuskim – 26,8%, makowskim – 25,2%. Najniższą stopą wyróżniają się: m. st. Warszawa
– 4,8% oraz powiaty: warszawski zachodni – 7,1%, grodziski – 8,1%, grójecki 8,5% oraz piaseczyński
i pruszkowski po 8,6%. Stopę bezrobocia niższą od średniej dla województwa odnotowano tylko
w 8 powiatach.

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

2.3. Napływ i odpływ z bezrobocia
W I półroczu 2013 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowało się
152.036 osób o 13.346 osób (o 9,6%) więcej niż rok wcześniej. Wśród bezrobotnych nowo
zarejestrowanych: 112.374 osoby (73,9%) stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed rokiem
73,9%), 39.662 osoby (26,1%) zarejestrowało się po raz pierwszy (przed rokiem 26,1%).
W ogólnej liczbie nowych rejestracji udział osób dotychczas nie pracujących wyniósł 21,0%
(przed rokiem 21,3%), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 7,0% (przed rokiem 4,0%),
a rejestrujących się mężczyzn 55,6% (przed rokiem 55,2%). Spośród osób nowo zarejestrowanych
59,9% to mieszkańcy miast (przed rokiem 60,1%).
W I półroczu 2013 r. z ewidencji wyłączono 142.171 bezrobotnych o 8.234 osoby (o 6,1%)
więcej niż w I półroczu 2012 r. Spośród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych pracę podjęło
64.087 osób o 6.875 osób (o 12,0%) więcej niż w I półroczu 2012 r. Podjęcia pracy stanowiły 45,1%
ogółu odpływu bezrobotnych (w I półroczu 2012 r. – 42,7%). Zwiększyła się o 4.465 osób (o 8,8%)
6

liczba osób podejmujących zatrudnienie niesubsydiowane. W omawianym okresie w wyniku pomocy
urzędów pracy 8.959 osób podjęło zatrudnienie subsydiowane (przed rokiem 6.549 osób). W związku
z rozpoczęciem szkolenia i stażu z rejestru bezrobotnych wyłączono 18.833 osoby - o 46,9% więcej
niż przed rokiem.
Gotowości do pracy nie potwierdziło 38.521 bezrobotnych, tj. 27,1% ogólnej liczby osób
wyrejestrowanych w województwie. Z rejestru bezrobotnych wyłączono także 2.004 bezrobotnych
z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
pomocy.
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3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH
W rejestrach bezrobotnych dominowały osoby nie posiadające prawa do zasiłku (83,7% ogółu
bezrobotnych), pracujące przed rejestracją (80,3%), mieszkające w mieście (57,7%) oraz mężczyźni
(53,1%).

Wybrane kategorie bezrobotnych
czerwiec
2012r.

Udział
%

grudzień
2012r.

Udział
%

czerwiec
2013r.

Udział
%

Bezrobotni ogółem

251 492

100,0

271 927

100,0

281 792

100,0

Kobiety

122 347

48,6

130 023

47,8

132 176

46,9

Mężczyźni

129 145

51,4

141 904

52,2

149 616

53,1

Poprzednio pracujący

199 594

79,4

215 974

79,4

226 192

80,3

Dotychczas nie pracujący

51 898

20,6

55 953

20,6

55 600

19,7

Zamieszkali na wsi

108 830

43,3

118 669

43,6

119 076

42,3

Zamieszkali w mieście

142 662

56,7

153 258

56,4

162 716

57,7

Z prawem do zasiłku

41 352

16,4

45 145

16,6

45 962

16,3

Bez prawa do zasiłku

210 140

83,6

226 782

83,4

235 830

83,7

Zwolnieni z przyczyny zakładu pracy
Osoby w okresie do 12 miesięcy od
dnia ukończenia nauki
Cudzoziemcy

10 686

4,2

12 997

4,8

16 617

5,9

7 606

3,0

14 235

5,2

7 725

2,7

873

0,4

957

0,4

1 061

0,4

Wyszczególnienie

3.1. Bezrobotne kobiety
Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy w świetle danych statystycznych wydaje się być
korzystniejsza od problemów aktualnie dotykających mężczyzn. Od lutego 2009 r. pośród ogółu
bezrobotnych w województwie przeważają mężczyźni.
W końcu czerwca 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 132.176 kobiet (46,9%).
W porównaniu do czerwca 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 9.829 osób
(o 8,0%).
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W ostatnich 12 miesiącach największy procentowy wzrost liczby bezrobotnych kobiet
odnotowano w m. st. Warszawa (o 22,1%) oraz w powiatach: legionowskim (o 20,1%), pruszkowskim
(o 17,5%), piaseczyńskim (o 16,0%), mińskim (o 15,6%), wołomińskim (o 15,5%) i sochaczewskim
(o 15,0%), natomiast największy
(o 2,5%) i nowodworskim (o 1,6%).

spadek

w

powiatach:

białobrzeskim

(o

3,1%),

łosickim

Najwyższy udziały bezrobotnych kobiet odnotowano w miastach: Ostrołęka (53,7%) i Płock
(52,2%) oraz w powiatach: sierpeckim (52,8%), ostrowskim i płockim (po 50,7%) oraz przasnyskim
(50,1%), a najniższy udział w powiatach: garwolińskim (38,4%), wołomińskim (42,9%), otwockim
(43,1%) i zwoleńskim (43,6%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W czerwcu 2013 r. - kobiety dominowały w następujących kategoriach bezrobotnych:
–
–

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 83,0%,
po zakończeniu kontraktu socjalnego – 75,8% ogółu bezrobotnych w tej kategorii,

–

którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia – 64,6%,

–
–

w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 60,7%,
cudzoziemcy – 54,0%,

3.2. Bezrobotni mężczyźni
Na koniec czerwca 2012 r. zarejestrowanych było 149.616 mężczyzn (53,1%). W odniesieniu
do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 20.471 osób (o 15,6%).
Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych:
– którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia – 95,5% ogółu bezrobotnych
w tej kategorii,
–
–

bez wykształcenia średniego – 63,3%,
powyżej 50 roku życia – 62,6%,

–

niepełnosprawni – 54,2%,
9

–
–

zamieszkali na wsi – 54,0%,
poprzednio pracujący – 53,6%,

–

bez kwalifikacji zawodowych – 53,5%,

–
–

do 25 roku życia – 52,8%,
bez doświadczenia zawodowego – 51,2%,

–
–

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 50,9%,
dotychczas niepracujący – 50,9%,

–

długotrwale bezrobotni – 50,7%.

3.3. Bezrobotni zamieszkali na wsi
Problemem jest również bezrobocie na wsi. W czerwcu 2013 r. na wsi mieszkało
119.076 bezrobotnych, w tym 54.717 kobiet (46,0% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi).

W porównaniu do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się
o 10.246 osób (o 9,4%) – podczas gdy wzrost poziomu bezrobocia mieszkańców miast wyniósł 14,1%.
W czerwcu 2013 r. bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 42,3% ogółu zarejestrowanych, to warto
zaznaczyć, że przeważali w 29 powiatach, a w 12 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Najwyższym
udziałem bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyróżniały się powiaty: siedlecki, gdzie bezrobotni
mieszkańcy wsi stanowili 96,8%, ostrołęcki (95,6%), płocki (91,0%), przysuski (88,0%) oraz lipski (85,2%),
najniższym natomiast powiaty: pruszkowski (34,4%), otwocki (34,8%), żyrardowski (37,8%) oraz
wołomiński (39,1%).
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Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W I półroczu 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowano 61.014 bezrobotnych zamieszkałych
na wsi, o 5.742 osoby, tj. o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.
W tym samym okresie wyrejestrowano 60.607 bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
o 5.173 osoby (o 9,3%) więcej niż w analogicznym okresie 2012 r., w tym pracę podjęło 27.026 osób, tj.
44,6% odpływu zamieszkałych na wsi, o 2.949 osób (o 12,2%) więcej niż w analogicznym
okresie 2012 r.

3.4. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku
W czerwcu 2013 r. prawo do zasiłku posiadało 45.962 bezrobotnych, tj. 16,3% ogółu
bezrobotnych o 4.610 osób (o 11,1%) więcej niż w czerwcu 2012 r. Prawo to przysługiwało 16,4%
kobiet i 16,2% mężczyzn (przed rokiem prawo to przysługiwało 17,1% kobiet oraz 15,8% mężczyzn).
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Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty:
lipski (8,2% ogółu bezrobotnych), ostrołęcki (9,1%), przasnyski (9,2%), białobrzeski (9,5%), kozienicki
(9,8%) i łosicki (9,9%). Najwyższy odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku odnotowano w
powiatach: grodziskim (23,9%), żuromińskim (20,4%), otwockim (20,3%), płockim i pruszkowskim (po
20,1%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

3.5. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
W końcu I półrocza 2013 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy wynosiła 16.617 osób, tj. 5,9% ogółu bezrobotnych, w tym 8.158 kobiet. W odniesieniu
czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych
zwiększyła się o 5.931 osób (o 55,5%).

zwolnionych

z

przyczyn

dotyczących

zakładu

pracy

W I półroczu 2013 r. urzędy pracy zarejestrowały 10.655 osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy (wzrost o 5.127 osób, tj. o 92,7% w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego). Napływ osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowił 7,0% ogółu
napływu bezrobotnych w I półroczu 2013 r.
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Najwyższe udziały osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy odnotowano
w powiatach: garwolińskim (12,5%), warszawskim zachodnim (11,4%), otwockim (11,3%), grodziskim
(9,6%) oraz piaseczyńskim i wołomińskim (po 9,4%). Najniższy odsetek osób zwolnionych z tego
powodu zanotowano w mieście Płock (1,0%) oraz w powiatach: grójeckim (0,1%), lipskim (0,2%),
ostrowskim (0,5%) i mławskim (0,7%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W okresie styczeń - czerwiec 2013 r. - spośród osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy – znalazło zatrudnienie 4.164 osoby, o 1.648 osób, tj. o 65,5% więcej
niż w analogicznym okresie 2012 r.
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3.6. Osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
W końcu czerwca 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 7.725 bezrobotnych
w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym 4.692 kobiety (60,7% ogółu bezrobotnych
w tej kategorii) o 119 osób (o 1,6% więcej niż rok wcześniej).
Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowili 2,7% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych.
Najwyższy udział tej populacji bezrobotnych, znacznie przewyższający udział dla województwa
odnotowano w powiatach: wyszkowskim (6,1% ogółu bezrobotnych), łosickim (5,4%), pułtuskim (5,2%),
białobrzeskim (5,1%) i makowskim (5,0%). Najmniejszym udziałem wyróżniały się miasto Radom (1,7%)
i Warszawa (2,0%) oraz powiaty: warszawski zachodni (1,3%), piaseczyński i pruszkowski (po 1,8%)
oraz garwoliński i szydłowiecki (po 2,0%).

W I półroczu 2013 r. w urzędach pracy naszego województwa zarejestrowano 16.007
bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 10,5% napływu ogółu
bezrobotnych (o 1.452 osoby, tj. o 10,0% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.).
W tym samym czasie pracę podjęło 4.996 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki, tj. 7,8% ogółu bezrobotnych podejmujących pracę (o 524 osoby, tj. o 11,7% więcej niż
w analogicznym okresie 2012 r.).

3.7. Cudzoziemcy
Na koniec czerwca 2013 r. w rejestrach urzędów pracy województwa mazowieckiego figurowało
1.061 cudzoziemców, w tym 573 kobiety (54,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii), o 188 osób
(o 21,5%) więcej niż rok wcześniej. Najwięcej cudzoziemców zarejestrowanych było w m.st. Warszawie
- 570 osób, tj. 53,7% tej populacji bezrobotnych w województwie.
W I półroczu 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowano 614 bezrobotnych cudzoziemców,
o 50 osób (o 8,9%) więcej niż w analogicznym okresie 2012 r., pracę w tym samym czasie podjęło 152
cudzoziemców o 8 osób (o 5,6%) więcej niż w I półroczu 2012 r.
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4. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU,
WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY ORAZ CZASU
POZOSTAWANIA BEZ PRACY
4.1. Bezrobotni według wieku
Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych, na koniec czerwca 2013 r. najliczniejsze grupy
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku: 25-34 lata – 82.244 osoby (29,2% ogółu bezrobotnych) oraz
35-44 lata - 58.074 osoby (20,6%).

Największy udział bezrobotnych w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych
odnotowano w miastach: Siedlce (37,5%) oraz w powiatach: siedleckim (36,4%), łosickim (35,9%)
i sokołowskim (33,1%).

Bezrobotni według wieku
czerwiec 2011
Struktura
Osoby
w%
Ogółem

(stan w końcu okresu sprawozdawczego)
czerwiec 2012
czerwiec 2013
Struktura
Struktura
Osoby
Osoby
w%
w%

239 555

100,0

251 492

100,0

281 792

100,0

18-24 lata

46 126

19,3

45 362

18,0

47 854

17,0

25-34 lata

69 595

29,0

73 034

29,0

82 244

29,2

35-44 lata

45 125

18,8

49 427

19,7

58 074

20,6

45-54 lata

48 525

20,3

48 446

19,3

51 829

18,4

55-59 lat

23 586

9,8

26 880

10,7

31 285

11,1

60-64 lata

6 598

2,8

8 343

3,3

10 506

3,7

w tym:

W odniesieniu do czerwca 2012 r. we wszystkich grupach wiekowych odnotowano wzrost
liczby bezrobotnych.
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4.2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
Nadal jedną z przyczyn utrudniających znalezienie pracy jest niski poziom wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych. Na koniec czerwca 2013 r. wykształcenie niższe od średniego posiadały
146.769 osób (52,1% ogółu bezrobotnych), z tego:
-

70.401 osoby posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe,
76.368 osób posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej.

W odniesieniu do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych legitymujących się wykształceniem
poniżej średniego zwiększyła się o 13.157 osób (o 9,8%).

Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego było w powiatach: nowodworskim
- 63,4% ogółu bezrobotnych, płońskim - 62,0%, płockim - 61,9%, radomskim - 61,4%, kozienickim
- 60,9% i szydłowieckim - 60,4%. W m. st. Warszawa wykształcenie niższe od średniego posiadało
39,0% ogółu bezrobotnych.
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Z roku na rok wzrasta udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w liczbie bezrobotnych
ogółem. W czerwcu 2013 r. ich udział wyniósł 13,7%. Najwyższym udziałem bezrobotnych
legitymujących się wykształceniem wyższym wyróżniały się: miasta: Warszawa (25,3% ogółu
bezrobotnych), Siedlce (21,1%) i Ostrołęka (15,2%) oraz powiaty: pruszkowski (17,1%), piaseczyński
(16,8%) i grodziski (15,2%).

Bezrobotni według wykształcenia
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)

Wyszczególnienie
Ogółem

czerwiec 2011
Struktura
Osoby
w%
239 555
100,0

czerwiec 2012
Struktura
Osoby
w%
251 492
100,0

czerwiec 2013
Struktura
Osoby
w%
281 792
100,0

w tym posiadający wykształcenie

Wyższe

28 842

12,1

32 214

12,8

38 699

13,7

Policealne i średnie zawodowe

53 730

22,4

55 853

22,2

62 723

22,3

Średnie ogólnokształcące

28 796

12,0

29 813

11,9

33 601

11,9

Zasadnicze zawodowe

61 723

25,8

64 564

25,7

70 401

25,0

Gimnazjalne i poniżej

66 464

27,7

69 048

27,4

76 368

27,1

W odniesieniu do czerwca 2012 r. we wszystkich grupach określających poziom wykształcenia
wzrosła liczba bezrobotnych.

4.3. Bezrobotni według stażu pracy
Ze względu na staż pracy w końcu czerwca 2013 r. podobnie jak i w kraju najliczniejszą grupę
bezrobotnych stanowiły osoby pracujące od 1 roku do 5 lat – 59.878 osób (21,3% ogółu bezrobotnych),
następnie osoby, które nie posiadały stażu pracy – 55.600 osób (19,7%).
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W odniesieniu do czerwca poprzedniego roku we wszystkich grupach określających staż pracy
wzrosła liczba bezrobotnych.

Bezrobotni według stażu pracy
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)

czerwiec 2011
Wyszczególnienie
ogółem

czerwiec 2012

Struktura
w%

Osoby

Osoby

czerwiec 2013

Struktura
w%

Osoby

Struktura
w%

239 555

100,0

251 492

100,0

281 792

100,0

Do 1 roku

36 882

15,4

38 683

15,4

43 225

15,3

1-5 lat

50 231

21,0

53 448

21,3

59 878

21,2

5-10 lat

31 737

13,2

34 535

13,7

40 262

14,3

10-20 lat

34 323

14,3

36 418

14,5

41 526

14,7

20-30 lat

25 147

10,5

26 460

10,5

29 832

10,6

30 i więcej

8 505

3,6

10 050

4,0

11 469

4,1

Bez stażu

52 730

22,0

51 898

20,6

55 600

19,7

W tym ze stażem:

Najwyższym

udziałem

bezrobotnych

bez

stażu

pracy

wyróżniały

się

w

powiaty:

przasnyski (36,9% ogółu bezrobotnych), łosicki (36,3%), makowski (35,1%), zwoleński (31,7%)
oraz lipski (31,4%). Najmniejszy udział tej grupy bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem
zanotowano w m. st. Warszawa (11,8%) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim (12,7%), otwockim
(13,3%), grodziskim (13,7%) i żyrardowskim (14,0%).
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Opracowano przez Biuro Geodety
Województwa Mazowieckiego
na podstawie danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

4.4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bezrobotnych bez pracy, wśród zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec czerwca 2013 r. najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni poszukujący
zatrudnienia: od 6 do 12 miesięcy – 61.279 osób (21,7% ogółu bezrobotnych) oraz którzy pozostawali
bez pracy powyżej 24 miesięcy – 60.962 osoby (21,6%).
Najwyższe udziały bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy w ogólnej liczbie
bezrobotnych odnotowano w powiatach: przysuskim (37,2% ogółu bezrobotnych), makowskim (34,5%),
szydłowieckim (31,1%). Najniższy odsetek tej populacji bezrobotnych odnotowano w powiatach:
grodziskim (6,9%), otwockim (9,3%), wyszkowskim (10,2%) i mińskim (13,1%).
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W odniesieniu do czerwca 2012 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich
grupach bezrobotnych określających czas pozostawania bez pracy.

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
(stan w końcu okresu sprawozdawczego)
czerwiec 2011
Wyszczególnienie
Ogółem

Ogółem
239 555

czerwiec 2012

Struktura
w%

Ogółem

czerwiec 2013

Struktura
w%

Ogółem

Struktura
w%

100,0

251 492

100,0

281 792

100,0

W tym pozostający bez pracy:
Do 1 miesiąca

18 592

7,8

18 846

7,5

19 713

7,0

1-3 miesiące

30 626

12,8

32 109

12,8

34 529

12,3

3-6 miesięcy

46 307

19,3

46 193

18,4

52 387

18,6

6-12 miesięcy

56 903

23,7

54 642

21,7

61 279

21,7

12-24 miesięcy

47 706

19,9

48 626

19,3

52 922

18,8

Powyżej 24 miesięcy

39 421

16,5

51 076

20,3

60 962

21,6

W czerwcu 2013 r. na Mazowszu bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało 113.884 osoby,
tj. 40,4% ogółu bezrobotnych.
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Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy to przede wszystkim osoby:


legitymujące się wykształceniem poniżej średniego – 57,3% populacji bezrobotnych pozostających
bez pracy powyżej 12 miesięcy (65.201 osób),

 osoby w wieku 25 - 34 lata - 26,8% ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej
12 miesięcy (30.538 osób),
 osoby ze stażem 1-5 lat – 20,5 % populacji bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12
miesięcy (23.331 osób).
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5. BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW
I SPECJALNOŚCI
Obligatoryjna statystyka dotycząca struktury bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów
i specjalności - sporządzana w cyklach półrocznych - umożliwia obserwację zjawiska bezrobocia
od strony podaży i popytu na pracę w danych zawodach.
Spośród 281.792 bezrobotnych zarejestrowanych

w

urzędach

pracy

województwa

mazowieckiego na koniec czerwca 2013 r., zawód wyuczony posiadało 223.235 bezrobotnych. Z liczby
bezrobotnych ogółem, poprzednio pracowało 226.192 osoby (80,3% ogółu bezrobotnych).
Biorąc pod uwagę grupy wielkie określone w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, najliczniejszą
wśród
bezrobotnych
była
grupa
robotników
przemysłowych
i rzemieślników.
W końcu czerwca br. do grupy tej zaliczono 58.590 bezrobotnych, tj. 20,8% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych (rok wcześniej – 52.814 bezrobotnych, tj. 21,0% ).
Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni bez zawodu - w czerwcu br. bez
pracy pozostawało 58.557 bezrobotnych zaliczonych do tej grupy, tj. 20,8% ogółu bezrobotnych
(rok wcześniej – 51.179 bezrobotnych, tj. 20,4%).
Trudności ze znalezieniem pracy mieli także bezrobotni pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy, którzy liczyli 44.855 osób, tj. 15,9% ogółu bezrobotnych (w czerwcu 2012 r. – 40.328
bezrobotnych, tj. 16,0%) oraz technicy i inny średni personel, którzy liczyli 31.693 osoby, tj. 11,2%
ogółu bezrobotnych (w czerwcu 2012 r. – 29.011 bezrobotnych, tj. 11,5%).

Najmniej liczna była grupa bezrobotnych siły zbrojne - 182 bezrobotnych, tj. 0,1% ogółu
bezrobotnych (w czerwcu 2012 r. - 171 osób, tj. 0,1%).
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Bezrobotni według wielkich grup zawodów
Grupa zawodowa
Ogółem województwo, w tym:

stan na
koniec
czerwca
2012 r.
251 492

stan na
koniec
czerwca
2013 r.
281 792

wzrost
/spadek
w
osobach
30 300

171

182

11

6,4

2 568

3 236

668

26,0

22 367
29 011
13 498
40 328
4 239
52 814
11 723
23 594
51 179

26 179
31 693
15 320
44 855
4 355
58 590
13 287
25 538
58 557

3 812
2 682
1 822
4 527
116
5 776
1 564
1 944
7 378

17,0
9,2
13,5
11,2
2,7
10,9
13,3
8,2
14,4

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści
3. Technicy i inny średni personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy i rybacy
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych
Bez zawodu

wzrost
/spadek
w%
12,0

Największy procentowy wzrost nastąpił w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy o 26,0% (o 668 osób) oraz w grupie specjaliści o 17,0% (o 3.812 osób).

Według elementarnych grup zawodów, spośród 281.792 bezrobotnych zarejestrowanych
urzędach pracy w czerwcu 2013 r., najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
(kod 5223) do których zaliczono – 22.241 osób, tj. 7,9% ogółu bezrobotnych.
Pozostałe grupy zawodowe najliczniej reprezentowali:


(4110) pracownicy obsługi biurowej

6.188 osób (rok wcześniej 5.496 osób),



(7222) ślusarze i pokrewni

5.856 osób (rok wcześniej 5.208 osób),



(7231) mechanicy pojazdów
samochodowych

5.342 osoby (rok wcześniej 4.702 osoby),

(9313) robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym

5.282 osoby (rok wcześniej 4.717 osób),



(5120) kucharze

5.038 osób (rok wcześniej 4.730 osób),



(5153) gospodarze budynków

4.910 osób (rok wcześniej 4.635 osób),



(9329) robotnicy przy pracach prostych
w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 4.839 osób (rok wcześniej 4.585 osób),



(3314) średni personel do spraw statystyki
i dziedzin pokrewnych

4.792 osoby (rok wcześniej 4.580 osób),



(3115) technicy mechanicy

4.532 osoby (rok wcześniej 4.168 osób),



(9112) pomoce i sprzątaczki biurowe,
hotelowe i pokrewne

4.431 osób (rok wcześniej 4.277 osób).
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Biorąc pod uwagę sześciocyfrowe kody zawodów i specjalności, najwięcej bezrobotnych
zaliczono do następujących zawodów i specjalności:
20.093 osoby (rok wcześniej 18.045 osób),
5.611 osób (rok wcześniej 4.976 osób),

 sprzedawca
 ślusarz
 robotnik budowlany

5.282 osoby (rok wcześniej 4.717 osób),

 robotnik gospodarczy
 technik prac biurowych

4.717 osób (rok wcześniej 4.472 osoby),
4.651 osób (rok wcześniej 4.381 osób),

 technik ekonomista
 murarz

4.380 osób (rok wcześniej 4.168 osób),
3.754 osób (rok wcześniej 3.341 osób),

 technik mechanik

3.589 osób (rok wcześniej 3.402 osoby),

 robotnik pomocniczy
w przemyśle przetwórczym

3.569 osób (rok wcześniej 3.501 osób),

 magazynier
 krawiec

3.450 osób (rok wcześniej 2.929 osób),
3.316 osób (rok wcześniej3.277 osób),

 sprzątaczka biurowa
 kucharz

3.100 osób (rok wcześniej 3.025 osób),
3.021 osób (rok wcześniej 2.889 osób),

 ekonomista
 szwaczka

2.732 osób (rok wcześniej 2.736 osób),
2.467 osób (rok wcześniej 2.552 osoby),

 mechanik samochodów osobowych

2.395 osób (rok wcześniej 1.967 osób),

 fryzjer
 robotnik placowy

2.388 osób (rok wcześniej 2.099 osób),
2.308 osób (rok wcześniej 2.293 osoby),

 mechanik pojazdów samochodowych

2.107 osób (rok wcześniej 1.963 osoby).

Warto zwrócić uwagę, że na 14 miejscu w rankingu zawodów generujących bezrobocie znajdują
się ekonomiści, a więc bezrobotni zaliczeni do grupy wielkiej specjaliści - legitymujący się
wykształceniem wyższym.
Spośród pozostałych zawodów wymagających wykształcenia wyższego do najliczniej
reprezentowanych przez bezrobotnych należą:

 specjalista administracji publicznej

1.294 osoby (rok wcześniej 1.160 osób),

 specjalista do spraw marketingu i handlu

1.194 osoby (rok wcześniej 1.036 osób),

 pedagog

1.160 osób (rok wcześniej 1.083 osoby),

 specjalista do spraw organizacji usług
gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

 specjalista bankowości

594 osoby (rok wcześniej 509 osób),
510 osób (rok wcześniej 378 osób).

Warto zauważyć, że wśród zawodów generujących bezrobocie (powyżej 1.000) do najbardziej
sfeminizowanych należały:








szwaczka

- 98,7% zarejestrowanych w tym zawodzie stanowią kobiety,

krawiec

- 95,7%,

fryzjer

- 94,8%,

księgowy

- 94,2%,

sprzątaczka biurowa

- 93,6%,

kasjer handlowy

- 89,6%,
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w

pedagog

- 88,6%,

obuwnik przemysłowy

- 85,8%,

technik ekonomista

- 83,9%,

sprzedawca

- 83,3%,

technik prac biurowych

- 80,9%.

Były to również zawody plasujące się na czołowych lokatach w rankingu bezrobotnych kobiet
województwie: sprzedawca – 16.731 zarejestrowanych kobiet, technik prac biurowych

– 3.761 kobiet, technik ekonomista - 3.673 kobiety, krawiec - 3.172 kobiety, sprzątaczka biurowa
- 2.903 kobiety, szwaczka – 2.435 kobiet.
Należy zaznaczyć, że wśród ogółu bezrobotnych - osoby bez zawodu stanowiły
20,8% (58.557 osób) i zajmowały pierwsze miejsce w rankingu bezrobotnych we wszystkich
42 powiatach.

5.1. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według zawodów
W końcu czerwca 2013 r. spośród 226.192 bezrobotnych poprzednio pracujących – 91.491
osób, tj. 40,4% bezrobotnych poprzednio pracujących, pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy.
Według wielkich grup zawodów, najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy
w następujących grupach:

 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 23.248 osób, tj. 25,4% ogółu poprzednio pracujących
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (rok wcześniej 19.829 osób, tj. 25,2%),

 pracownicy usług i sprzedawcy – 17.195 osób, tj. 18,8% (rok wcześniej 14.707 osób, tj. 18,7%),
 pracownicy przy pracach prosty – 11.654 osoby, tj. 12,7% (w poprzednim roku 10.687 osób,
tj. 13,6%).
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Udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy
w liczbie bezrobotnych ogółem
(według wielkich grup zawodów)
Bezrobotni w końcu czerwca 2013r.
w tym poprzednio pracujący
pozostający bez pracy powyżej
12 miesięcy

ogółem

Grupa zawodowa

w liczbach bezwzględnych
Ogółem województwo, w tym:

w%
do ogółem

281 792

91 491

32,5

182

55

30,2

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści

3 236

1 056

32,6

26 179

7 313

27,9

3. Technicy i inny średni personel

31 693

10 711

33,8

4. Pracownicy biurowi

15 320

5 757

37,6

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

44 855

17 195

38,3

4 355

1 872

43,0

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

58 590

23 248

39,7

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

13 287

5 182

39,0

9. Pracownicy przy pracach prostych

25 538

11 654

45,6

58 557

7 448

12,7

6. Rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy

Bez zawodu

Najwyższy udział bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w liczbie
bezrobotnych

ogółem

danych

grup

zawodów,

odnotowano

w grupie

pracownicy

przy pracach prostych – 45,6% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodów oraz w grupie rolnicy,
ogrodnicy, leśnicy i rybacy

– 43,0%. Na uwagę zasługuje fakt, że w grupach zawodowych

wymagających wyższych kwalifikacji zawodowych, odsetek osób bezrobotnych pozostających
bez

pracy

powyżej

12

miesięcy

jest

niższy

niż

w

pozostałych

grupach,

na przykład

w grupie specjaliści udział długotrwale bezrobotnych poprzednio pracujących wyniósł 27,9%.
W rankingu zawodów i specjalności, w których bezrobotni pozostawali bez pracy powyżej
12 miesięcy, w zdecydowanej większości na pierwszych lokatach pojawiają się te same zawody
co w rankingu bezrobotnych ogółem:

 sprzedawca

8.261 osób (rok wcześniej 7.039 osób),








robotnik budowlany

2.301 osób (rok wcześniej 2.085 osób),

robotnik gospodarczy

2.256 osób (rok wcześniej 2.167 osób),

ślusarz

2.237 osób (rok wcześniej 1.954 osoby),

technik prac biurowych

2.168 osób (rok wcześniej 2.014 osób),

murarz

1.684 osoby (rok wcześniej 1.414 osób),

robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym
technik ekonomista

1.664 osoby (rok wcześniej 1.603 osoby),
1.622 osoby (rok wcześniej 1.502 osoby),


 sprzątaczka biurowa
 krawiec

1.574 osoby (rok wcześniej 1.500 osób),
1.423 osoby (rok wcześniej 1.305 osób),
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robotnik placowy

1.332 osoby (rok wcześniej 1.324 osoby),

technik mechanik

1.228 osób (rok wcześniej 1.069 osób),

magazynier

1.201 osób (rok wcześniej 1.002 osoby),

szwaczka

1.171 osób (rok wcześniej 1.116 osób),

kucharz

1.132 osoby (rok wcześniej 962 osoby),

ekonomista

952 osoby (rok wcześniej 891 osób).

Ponadto z grupy bezrobotnych bez zawodu – 7.448 osób poszukiwało pracy ponad
12 miesięcy, tj. 12,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych bez zawodu (w poprzednim roku
6.157 osób – 12,0%).
W rankingu zawodów i specjalności (dla 100 osób i więcej), w których bezrobotni pozostawali
bez pracy powyżej 12 miesięcy najwyższe udziały odnotowano dla następujących zawodów:

 meliorant

63,9% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych
w tym zawodzie (108 osób),

 pomoc domowa
 robotnik placowy

60,4% (215 osób),

 opiekunka domowa
 obuwnik przemysłowy
 operator urządzeń przetwórstwa

57,2% (174 osoby),

owocowo-warzywnego

57,7% (1.332 osoby),

56,3% (602 osoby),
56,3% (170 osób),

 kierowca ciągnika rolniczego
 pozostali rolnicy upraw polowych

53,7% (152 osoby),

 operator centrali telefonicznej

51,9% (126 osób),

 laborant chemiczny

51,4% (130 osób),

 salowa

51,1% (256 osób),

 sprzątaczka biurowa

50,8% (1.574 osoby),

 technik ochrony fizycznej osób i mienia

50,7% (188 osób).

52,2% (140 osób),
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6. BEZROBOTNI WEDŁUG SEKCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (WEDŁUG PKD)3
Analiza statystyki rynku pracy dotycząca bezrobotnych według Polskiej Działalności
Gospodarczej w pewnym stopniu odzwierciedla skutki dokonujących się przemian gospodarczych.
Wśród bezrobotnych dominują osoby, które pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego.
Na koniec I półrocza 2013 r. populacja tych bezrobotnych liczyła 226.192 osoby, tj. 80,3% ogółu
bezrobotnych i była większa w porównaniu do końca czerwca poprzedniego roku o 26.598 osób
(o 13,3%).
Na koniec czerwca 2013 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyli ci, którzy pracowali
w zakładach należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe. Z zakładów tych pochodziło 34.371
bezrobotnych, tj. 15,2% populacji bezrobotnych poprzednio pracujących i było ich o 2.206 osób
(o 6,9%) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Następną liczną grupą byli bezrobotni
poprzednio pracujący w sekcji handel hurtowy detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle – 32.809 osób, tj. 14,5% bezrobotnych poprzednio pracujących o 4.780
osób (o 17,1%) więcej niż w czerwca 2012 r. Pracujący w sekcji budownictwo stanowili 8,9% (20.047
osób) bezrobotnych poprzednio pracujących o 3.958 osób (o 24,6%) więcej niż w czerwcu 2012 r. Z
kolei poprzednio pracujący w sekcji pozostała działalność usługowa stanowili 6,0% (13.492 osoby)
bezrobotnych poprzednio pracujących o 1.370 osób (o 11,3%) więcej niż rok wcześniej.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych zmniejszyła się w czterech sekcjach:
administracja publiczna i ochrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – o 357
osób (o 3,3%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - o 163 osoby (o 3,0%),
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – o 69 osób (o 11,9%) oraz wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych - o 11 osób (o 1,7%). W pozostałych sekcjach nastąpił wzrost liczby bezrobotnych.
Największy procentowy wzrost odnotowano w sekcjach: organizacje i zespoły eksterytorialne
– o 57,1% (o 8 osób), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
o 32,2% (o 2.085 osób), działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o 28,4% (o 706 osób) oraz
budownictwo – 24,6% (o 3.958 osób).

3

Wg PKD 2007 wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
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6.1. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według PKD
W czerwcu 2013 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było
91.491 osób poprzednio pracujące pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, tj. o 12.817 osób
(o 16,3%) więcej niż rok wcześniej. Stanowili oni 40,4% ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących.
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności najliczniejszą grupę bezrobotnych poprzednio
pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowiły osoby z sekcji przetwórstwo
przemysłowe – 15.551 osób tj. 17,0% populacji poprzednio pracujących pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy - o 1.393 osoby (o 9,8%) więcej niż w czerwcu poprzedniego roku. Następną
liczną grupę tworzyli bezrobotni poprzednio pracujący w zakładach należących do sekcji handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 13.092 osoby
i stanowili 14,3% populacji bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12
miesięcy o 2.129 osób, (o 19,4%) więcej niż w czerwcu ubiegłego roku.
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W odniesieniu do czerwca 2012 roku spadek liczby bezrobotnych pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy odnotowano tylko w czterech sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo – o 218 osób (o 5,8%), administracja publiczna i ochrona narodowa – o 145 osób
(o 2,7%), gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – o 36 osób (o 9,4%) oraz
organizacje i zespoły eksterytorialne – o 1 osobę (o 12,5%). W pozostałych sekcjach nastąpił wzrost
liczby osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Największy procentowy wzrost bezrobotnych
pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano w sekcjach: działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca – o 45,0% (o 888 osób) oraz górnictwo i wydobywanie
– o 40,4% (o 23 osoby).
Warto dodać, że ponad 12 miesięcy nie mogło znaleźć pracy 22.393 bezrobotnych dotychczas
niepracujących, tj. 40,3% ogółu dotychczas niepracujących.
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7. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU
PRACY4
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, w art. 49) określa kategorie bezrobotnych zaliczanych do „osób będących
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,
stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych lub robót publicznych.
Bezrobotni będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Bezrobotni ogółem

czerwiec

grudzień

czerwiec

2012 r.

2012 r.

2013 r.

251 492

271 927

281 792

Wzrost/spadek
do grudnia
do czerwca
2012 r.
2012 r.
osoby
osoby
%
%
9 865

3,6

30 300

12,0

w tym w szczególnej sytuacji:
do 25 roku życia

45 362

49 502

47 854

- 1 648

- 3,3

2 492

5,5

131 291

141 441

147 284

5 843

4,1

15 993

12,2

kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

22 117

24 222

25 576

1 354

5,6

3 459

15,6

powyżej 50 roku życia

62 414

66 512

70 029

3 517

5,3

7 615

12,2

bez kwalifikacji
zawodowych

83 207

88 208

93 015

4 807

5,4

9 808

11,8

bez doświadczenia
zawodowego

67 006

71 647

72 071

424

0,6

5 065

7,6

133 612

143 606

146 769

3 163

2,2

13 157

9,8

16 604

18 193

19 558

1 365

7,5

2 954

17,8

które po odbyciu kary
pozbawienia
wolności
nie podjęły zatrudnienia

3 980

4 271

4 876

605

14,2

896

22,5

niepełnosprawni

9 561

10 054

10 139

85

0,8

578

6,0

86

85

124

39

45,9

38

44,2

długotrwale bezrobotni

bez wykształcenia
średniego
samotnie wychowujący
co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia

po zakończeniu
realizacji kontraktu
socjalnego

W cyklach kwartalnych sporządzane są opracowania „ Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w województwie mazowieckim” - dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej WUP http://www.wup.mazowsze.pl
w zakładce „Statystyka”.
4
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8. USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Powiatowe urzędy pracy wypełniając ustawowe zadania świadczą dla zarejestrowanych osób
usługi oraz instrumenty rynku pracy.

8.1. Programy rynku pracy niezwiązane z angażowaniem środków funduszu
pracy

8.1.1. Pośrednictwo pracy5
Od początku 2013 roku pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 5.233 zakłady pracy, odbyli
6.499 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 10.391 niesubsydiowanych miejsc pracy.
W I półroczu 2013 r. w województwie mazowieckim (według miesięcznych sprawozdań
MPiPS-01) pozyskano ogółem 51.953 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
o 7.569 miejsc (o 17,1%) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

 26.622 miejsca pracy niesubsydiowanej (o 1.068 miejsc, tj. o 4,2% więcej niż w I półroczu 2012 r.),
 25.331 miejsc pracy subsydiowanej (o 6.501 miejsc, tj. o 34,5% więcej),
 12.527 miejsc pracy z sektora publicznego (o 1.938 miejsc, tj. o 18,3% więcej),
 5.987 miejsc pracy z sezonowej (o 16 miejsc, tj. o 0,3% mniej),
 3.391 miejsca pracy dla niepełnosprawnych (o 757 miejsc, tj. o 28,7% więcej).
W okresie 6 miesięcy br. roku za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie podjęło
38.769 osób, o 7.023 osoby, tj. o 22,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,
co stanowi 60,5% ogółu podjęć pracy na terenie województwa (w poprzednim roku 55,5%).
2,9

Na 1 pozyskane wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej pracy przypadało
noworejestrujących się bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku

3,1 bezrobotnych).
Większość zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracy pochodziła
z
zakładów
sektora
prywatnego
39.426
miejsc,
tj.
75,9%
ogółu
zgłoszonych
(rok wcześniej 33.795 miejsc, tj. 76,1%). Z sektora publicznego pochodziło 12.527 wolnych miejsc
pracy, tj. 24,1% ogółu zgłoszonych (rok wcześniej 10.589 miejsc, tj. 23,9%ogółu wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej).

8.1.2. Pośrednictwo w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia
(EURES)
W I półroczu 2013 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło 274 oferty pracy
obejmujących 1.882 miejsca pracy. Podobnie jak w roku ubiegłym większość ofert dotyczyła prac
długoterminowych skierowanych do osób znających w stopniu dobrym lub komunikatywnym język
angielski i niemiecki.. Dominowały oferty z Niemiec, Norwegii, Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii.
Otrzymano też oferty z takich krajów jak: Francja, Holandia, Czechy, Szwecja, Litwa, Finlandia.
Przeważały propozycje dla elektryków, elektro-instalatorów, rzeźników, monterów, spawaczy,
pracowników produkcji, opiekunów osób starszych, stolarzy, dekarzy, pracowników sektora IT,
monterów, pielęgniarek, lekarzy, dekarzy oraz kucharzy.
5

Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2010 została zmieniona nazwa - „oferty pracy” na „wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej”.
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Na zgłoszone oferty pracy wysłano 533 podań kandydatów. Szacuje się,
że w wyniku prowadzonych działań pracę podjęło około 30 osób. Były wśród nich osoby, które podjęły
pracę w wyniku 4 rekrutacji przeprowadzonych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
W I półroczu doradcy i asystenci EURES skontaktowali się z 7.389 osobami, w tym
pracodawcami z krajów EOG, pracodawcami z Polski, agencjami zatrudnienia, obywatelami krajów
EOG oraz osobami poszukującymi zatrudnienia za granicą.
Ponadto zorganizowano:
IX Seminarium EURES pt. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą” w dniu 4.04.2013r.
Seminarium było okazją do zapoznania się z aktualnymi działaniami, projektami i programami
realizowanymi przez różne organizacje i instytucje na rzecz swoich klientów, w tym osób
migrujących. W seminarium, wzięło udział 72 osoby, przedstawiciele: PUP z terenu
województwa mazowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ABK, GCI oraz
innych partnerów rynku pracy m.in. takich jak: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ZDZ
Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Cudzoziemców, Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
Europe Direct, Europass, Euro Desk, Mobilny Radom, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
w Radomiu, Biuro Porad Obywatelskich.
Europejskie Targi Pracy i Informacji w dniu 24.04.2013 r. w Radomiu. Celem Targów było
udostępnienie informacji nt. ofert pracy, warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy
w wybranych krajach EOG. Ponadto osoby zainteresowane otrzymały pomoc w podejmowaniu
decyzji dot. zatrudnienia w wybranych krajach EOG. Przybliżono im zasady i cele działalności
sieci EURES. W targach udział wzięli doradcy EURES z Finlandii, Holandii, Niemiec, Szwecji
oraz przedstawiciele Biura Porad Obywatelskich, Monsterpolska.pl, FAIR Personal +
Qualifizierung GmbH & Co. KG, Work Today, Fundacji "Fundusz Współpracy", Euro Desku oraz
Europe Direct. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych pracą
za granicą oraz informacją nt. warunków życia i pracy w krajach EOG.
Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych pt. BEZPIECZNY WYJAZD –
BEZPIECZNY POWRÓT. Zorganizowano łącznie 39 spotkań, które odbywały się na terenie
całego województwa, a wzięło w nich udział 894 osoby. Podczas spotkań omówiono m.in.
zasady jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu do pracy, jak
postępować z nieuczciwym pracodawcą, jak korzystać z usług EURES oraz jak sumować
okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń
emerytalno-rentowych
Realizowanie zadań związanych z krajowym pośrednictwem pracy
Współorganizowano i uczestniczono w kilku targach pracy o zasięgu wojewódzkim i lokalnym,
rozpowszechniając informacje dot. pośrednictwa pracy (m.in. gdzie i jak szukać pracy).
Były to m.in. VII Akademickie Targi Pracy Jobbing w Warszawie, VI Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”
w Warszawie, Warszawskie Zachodnie Targi Pracy w Lesznie, Grodziskie Targi Pracy, Targi Pracy
w Pionkach.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie już po raz trzynasty był współorganizatorem wakacyjnej
giełdy pracy skierowanej do ludzi młodych. Celem przedsięwzięcia jest głównie umożliwienie młodzieży
(zarówno uczącej się, jak i bezrobotnej) podjęcia krótkoterminowej pracy w okresie letnim i zdobycie
pierwszych, być może cennych doświadczeń zawodowych. Jak co roku giełda realizowana jest
w okresie czerwiec - wrzesień we współpracy z partnerami rynku pracy zajmującymi się na co dzień
problematyką ludzi młodych: Fundacją „Bez Względu Na Niepogodę” - Młodzieżową Agencją Pracy;
Młodzieżowym Biurem Pracy OHP Komendy Mazowieckiej OHP; Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”
oraz Urzędem Pracy m.st. Warszawy.
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Realizowanie zadań wynikających z Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (KSZS)
państw członkowskich UE w zakresie świadczeń dla bezrobotnych
W ramach zrealizowanych zadań m.in.:
Rozpatrzono wnioski osób bezrobotnych o wydanie zaświadczeń potwierdzających czas-okres
zatrudnienia i ubezpieczenia w Polsce (dokument U1). Ogółem wydano 123 zaświadczenia,
Wydano 259 decyzji orzekających o przyznaniu prawa do zasiłku w oparciu
o zaświadczenia E 301/U1 potwierdzające okresy zatrudnienia w krajach UE/EOG,
Przyjęto do realizacji 85 dokumentów U2 dotyczących transferu świadczeń z tytułu bezrobocia z krajów
UE/EOG do Polski,

Wydano 15 dokumentów U 2 dotyczących transferu świadczeń z tytułu bezrobocia osobie
poszukującej pracy w krajach UE/EOG,
Wydano 2 dokumenty U 006 dot. członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą
być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń za granicą.

8.1.3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według rodzaju działalności pracodawcy (według PKD) 6
Statystyka rynku pracy sporządzana w okresach półrocznych obejmuje informacje o wolnych
miejsca pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według sekcji działalności gospodarczej, jak również
według zawodów i specjalności. Według danych wykazanych w załączniku 2 „Bezrobotni według
rodzaju działalności gospodarczej ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca
pracy i miejsca aktywizacji zawodowej”, a także w załączniku 3 - „Bezrobotni oraz wolne pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” w I półroczu 2013 r. urzędy pracy
pozyskały 51.812 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 7.574 miejsca pracy (o 17,1%)
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

6

Uwaga: liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazywana w załącznikach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01” jest
niższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazanych w sprawozdaniach MPiPS-01, co wynika
z uwzględnienia w tych załącznikach liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z których pracodawcy zrezygnowali.
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Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2013 r. zgłosiły
zakłady zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodów,
włączając motocykle, z których wpłynęło – 8.734 miejsca (16,9% ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2013 r.), następnie zakłady pracy zaliczone do sekcji
administracja publiczna i ochrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
– 8.723 miejsca (16,8%) oraz zakłady prowadzące działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca – 7.852 miejsca (15,2%).
W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego największy procentowy wzrost
liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej odnotowano w sekcjach: górnictwo
i wydobywanie – o 213,6% (o 126 miejsc), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – o 72,7% (o 32 miejsca),
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – o 50,2% (o 1.150 miejsc), działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – o 46,4% (o 797 miejsc)
oraz edukacja – o 40,2% (o 513 miejsc). Największy procentowy spadek wolnych miejsc pracy nastąpił
w sekcjach: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – o 52,6% (o 657 miejsc)
oraz organizacje i zespoły eksterytorialne – o 22,2% (o 2 miejsca).
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8.1.4. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według grup zawodów i specjalności
Spośród 51.812 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do urzędów pracy w I półroczu 2013 r., najwięcej miejsc (w ramach grup wielkich) przeznaczonych było
dla grupy zawodowej pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 15.980 wolnych miejsc (30,8%
ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 2013 r.). Duża
liczba ofert – 8.547 miejsc (16,5%) przeznaczona była dla pracowników przy pracach prostych, dla
pracowników biurowych – 8.438 miejsc (16,3%) oraz dla grupy technicy i inny średni personel –
5.677 miejsc (11,0%). Najmniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej skierowanych było
do grupy przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 496 miejsc (1,0%), a
dla grupy siły zbrojne – nie zgłoszono żadnego wolnego miejsca pracy.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
do urzędów pracy w stosunku do I półrocza 2012 r. według wielkich grup zawodów odnotowano
m. in. w grupach:
 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
o 3.651 miejsc (o 29,6%),
 pracownicy przy pracach prostych
o 2.253 miejsca (o 35,8%),
 pracownicy biurowi
o 1.547 miejsc (o 22,4%).
Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej odnotowano m. in.:
 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
o 474 miejsca (o 7,9%),
 operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
o 293 miejsca (o 10,8%),
 specjaliści
o 195 miejsc (o 5,5%).
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Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według wielkich grup zawodów
zgłoszone

Grupa zawodowa

zgłoszone

w I półroczu w I półroczu
2012r.

Ogółem województwo, w tym:

2013 r.

wzrost

wzrost

/spadek

/spadek

w osobach

w%

44 238

51 812

7 574

17,1

0

0

0

0

0. Siły zbrojne
1. Przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy
2. Specjaliści

557

496

- 61

- 11,0

3 524

3 329

- 195

- 5,5

3. Technicy i inny średni personel

4 435

5 677

1 242

28,0

4. Pracownicy biurowi

6 891

8 438

1 547

22,4

12 329

15 980

3 651

29,6

811

628

- 183

- 22,6

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

6 013

5 539

- 474

- 7,9

8. Operatorzy i monterzy maszyn
i urządzeń
9. Pracownicy przy pracach prostych

2 702

2 409

- 293

- 10,8

6 294

8 547

2 253

35,8

682

769

87

12,8

5. Pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy

Bez zawodu

Według sześciocyfrowych kodów zawodów, najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej skierowano do bezrobotnych i poszukujących pracy w zawodach:
 robotnik gospodarczy
4.844 miejsca (w I półroczu 2012 3.845 miejsc),
 technik prac biurowych
2.846 miejsc (w I półroczu 2012 2.300 miejsc),
 sprzedawca
2.748 miejsc (w I półroczu 2012 2.236 miejsc),
 pozostali pracownicy obsługi biurowej 1.834 miejsca (w I półroczu 2012 1.428 miejsc),
 sprzątaczka biurowa
1.781 miejsc (w I półroczu 2012 1.392 miejsca),
 przedstawiciel handlowy
1.626 miejsc (w I półroczu 2012 1.080 miejsc),
 telemarketer
1.231 miejsc (w I półroczu 2012 1.193 miejsca),
 kelner
1.193 miejsca (w I półroczu 2012 231 miejsc),
 pomoc kuchenna
1.097 miejsc (w I półroczu 2012 342 miejsca),
 magazynier
1.007 miejsc (w I półroczu 2012 828 miejsc).
Ponadto pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na zatrudnienie 769 osoby bez zawodu
(rok wcześniej 682 osoby).

8.1.5. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej,
a bezrobotni według zawodów i specjalności
Relacje dotyczące napływu bezrobotnych w wybranych elementarnych grupach zawodów
(czterocyfrowych), w tym kobiet, napływu wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej oraz liczby
bezrobotnych i liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pozostających w dyspozycji
urzędów pracy przedstawiono w poniższym zestawieniu:
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(w zestawieniu pokazano grupy zawodów, według rankingu pozyskanych
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej)7
Wolne
m-ca pracy

Napływ bezrobotnych
w I półroczu 2013

Stan na koniec czerwca 2013 r.
Wolne

i m-ca

m-ca pracy

aktywizacji
Symbol
grupy
zawod.

Nazwa grupy zawodów

i m-ca

zawodowej
zgłoszone

ogółem

wI

w tym:

bezrobotni

w tym:

kobiety

ogółem

kobiety

aktywizacji
zawodowej
pozostające

półroczu

w dyspozycji

2013

OGÓŁEM

152 036

67 448

281 792

132 176

4 392

4110 Pracownicy obsługi biurowej

4 982

3 283

2 556

6 188

4 972

204

5153 Gospodarze budynków

4 861

2 131

648

4 910

1 648

127

3 482

10 978

8 594

22 241

18 155

189

2 428

1 830

1 474

4 431

3 736

101

3322 Przedstawiciele handlowi

1 738

854

270

1 342

496

201

Sprzedawcy (konsultanci)
5244 w centrach sprzedaży
telefonicznej/internetowej

1 324

252

174

304

216

266

Pracownicy ochrony osób
i mienia

1 277

1 256

130

2 446

261

172

857
619
2 336
389
2 389 1 336
476
379
36 715 15 629

1 546
3 724
5 038
999
58 557

1 204
734
3 486
864
26 729

212
75
46
23
15

Sprzedawcy sklepowi
(ekspedienci)
Pomoce i sprzątaczki biurowe,
9112
hotelowe i pokrewne
5223

5413
5131
4321
5120
9412
0000

Kelnerzy
Magazynierzy i pokrewni
Kucharze
Pomoce kuchenne
Bez zawodu
Pracownicy przy pracach
9629 prostych gdzie indziej
niesklasyfikowani

1 193
1 176
1 175
1 099
769
740

817

313

1 731

695

91

Robotnicy przy pracach
9329 prostych w przemyśle gdzie
indziej niesklasyfikowani

680

2 133

892

4 839

2 295

131

Pracownicy administracyjni
i sekretarze biura zarządu

661

856

676

1 702

1 366

27

640

747

460

959

636

60

617

2 335

11

5 282

32

69

617

1 008

707

1 736

1 316

70

504

1 271

1

2 025

3

104

3343

Pracownicy sprzedaży
5249 i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
9313

Robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym

9321 Pakowacze
8332

7

51 812

urzędów

Kierowcy samochodów
ciężarowych

Relacje wszystkich elementarnych grup zawodów pokazano w załączniku Nr 35.
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W okresie styczeń - czerwiec 2013 r. największa liczba wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej (4.982 miejsca) skierowana była do grupy zawodowej pracownicy obsługi
biurowej. Na koniec czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych w tej grupie utrzymywała się na wysokim
poziomie (6.188 osób), a w dyspozycji urzędów pracy było 204 niezagospodarowane miejsca pracy.
Druga co do wielkości liczba wolnych miejsc pracy (4.861 miejsc) skierowana do grupy
zawodowej gospodarze budynków. Na koniec czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych w tej grupie
utrzymywała się na wysokim poziomie (4.910 osób), a w dyspozycji urzędów pracy było 127
niezagospodarowanych miejsc pracy.
Brak było dostatecznej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej prawie
we wszystkich grupach zawodów. Stosunkowo największy niedobór miejsc pracy był w grupach
zwodów:
 (3314) średni personel do spraw statystyk i dziedzin pokrewnych
- pracodawcy zgłosili 15 wolnych miejsc pracy, natomiast zarejestrowało się 2.425 osób.
Na koniec czerwca 2013 r. pozostawało bez pracy 4.792 osoby,
 (3142) technicy rolnictwa i pokrewni
- pracodawcy zgłosili tylko 5 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowało się 778 bezrobotnych.
Na koniec czerwca 2013 r. bez pracy w tej grupie zawodowej pozostawało 1.836 osób,
 (2631) ekonomiści
- pracodawcy zgłosili 13 wolnych miejsc pracy, natomiast zarejestrowało się 1.515 osób.
Na koniec czerwca 2013 r. pozostawało bez pracy 2.736 osób,
 (7211) formierzy odlewniczy i pokrewni
- pracodawcy zgłosili 1 wolne miejsce pracy, natomiast zarejestrowało się 97 osób.
Na koniec czerwca 2013 r. pozostawało bez pracy 231 osób.
Na ogół w grupach zawodów, w których w okresie styczeń - czerwiec zarejestrowano najwięcej
bezrobotnych, pozyskiwano także najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
na przykład w I półroczu 2013 r. w grupie:
 (4110) pracownicy obsługi biurowej


pozyskano 4.982 wolne miejsca pracy, a zarejestrowano 3.283 osoby,
(5153) gospodarze budynków

pozyskano 4.861 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 2.131 osób,
 (5223) sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)


pozyskano 3.482 wolne miejsca pracy, a zarejestrowano 10.978 osób,
(9112) pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

pozyskano 2.428 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 1.830 osób,
 (3322) przedstawiciele handlowi
pozyskano 1.738 wolnych miejsc pracy, a zarejestrowano 854 osoby.
Brak był dostatecznej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
dla bezrobotnych w zasadzie we wszystkich grupach zawodowych, nawet w tych, gdzie napływ
miejsc pracy przewyższał napływ bezrobotnych, na przykład dla grupy:
 (4110) pracownicy obsługi biurowej
- liczba zgłoszonych miejsc pracy dla tej grupy wynosiła 4.982 miejsca, zarejestrowano
natomiast 3.283 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2013 r. bez pracy
pozostawało jeszcze 6.188 osób, dla których było 204 miejsca pracy,
 (5153) gospodarze budynków
- liczba zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 4.861 miejsc, zarejestrowano natomiast
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2.131 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2013 r. bez pracy pozostawało 4.910
bezrobotnych dla których były 127 miejsc pracy,
 (5223) sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
- liczba zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 3.482 miejsca, zarejestrowano natomiast
10.978 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2013 r. bez pracy pozostawało 22.241
bezrobotnych dla których było 189 miejsc pracy,
 (9112) pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
- liczba zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 2.428 miejsc, zarejestrowano natomiast
1.830 bezrobotnych, a na koniec czerwca 2013 r. bez pracy pozostawało 4.431
bezrobotnych dla których było 101 miejsc pracy.
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9. PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY8
Podstawowym źródłem finansowania działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej jest Fundusz Pracy będącym funduszem celowym.
Ze środków Funduszu Pracy finansowane są aktywne i pasywne formy przeciwdziałania
bezrobociu. Wysokość środków na aktywne formy dla poszczególnych powiatów wyliczana jest
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu
Pracy na finansowanie zadań w województwie.
Minister Pracy i Polityki Społecznej (czyli dysponent środków Funduszu Pracy) ustalił kwoty środków
(limity) dla województwa mazowieckiego na finansowanie w 2013 roku:
1.

2.
3.

Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej (§ 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
w województwie, Dz. U. 2009 Nr 123, poz. 1.019 z p. zm.) - w wysokości 353.634,5
tys. zł. W wielkości tej ujęta jest kwota 167.554,9 tys. zł, o której mowa w § 2 ust. 4
rozporządzenia (środki będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone
na realizację projektów współfinansowanych z EFS),
Innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (§ 2 ust. 1 pkt. 2
rozporządzenia) w kwocie 36.448,7 tys. zł.
Zadań realizowanych przez samorząd województwa (§ 2 ust. 2 rozporządzenia) w kwocie 2.034,9
tys. zł.

Dodatkowo w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
z rezerwy Ministra właściwego do spraw pracy przyznano środki Funduszu Pracy w kwocie 12.327,3
tys. zł na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach tej kwoty w Powiatowych i Miejskich Urzędach Pracy
Mazowsza realizowane są działania aktywizacyjne dla n/w grup:
1. W ramach programów ogólnych (programy na kwotę 7.540,0 tys. zł), w tym:
osoby bezrobotne do 30 roku życia (programy na kwotę 5.185,7 tys. zł),
osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (programy na kwotę 2.354,3 tys. zł),
2. W ramach programów specjalnych (programy na kwotę 4.787,3 tys. zł), w tym:
osoby bezrobotne do 30 roku życia (programy na kwotę 2.820,3 tys. zł),
osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (programy na kwotę 600,0 tys. zł),
bezrobotni rodzice posiadający dzieci do 6 roku życia (programy na kwotę 1.367,0 tys. zł).
W I półroczu 2013 r. trzy Powiatowe Urzędy Pracy złożyły wnioski o przesunięcie środków
fakultatywnych i zwiększenie limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
na kwotę 3.393,5 tys. zł.
Łącznie na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w I półroczu 2013 roku województwo mazowieckie otrzymało 369.355,3 tys. zł.

8

Szczegółowe informacje o środkach z rezerwy Funduszu Pracy zawiera załącznik nr 48.
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9.1.

Programy finansowane ze środków Funduszu Pracy

Zgodnie z informacją uzyskaną z mazowieckich miejskich oraz powiatowych urzędów pracy
- w I półroczu 2013 roku – 39.410 bezrobotnych rozpoczęło programy lub działania
w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
finansowane ze środków FP, w tym:
 20.464 kobiety, tj. 51,9% rozpoczynających aktywizację,
 19.130 mieszkańców wsi, tj. 48,5%,
 14.445 długotrwale bezrobotnych, tj. 36,7%,
 11.791 bezrobotnych do 25 roku życia, tj. 29,9%,


7.312 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 18,6%.
W I półroczu 2013 r. - programy aktywizujące rozpoczęło o 12.986 bezrobotnych,

tj. o 49,1% więcej niż w II półroczu 2012

r.

Z wyżej określonej liczby bezrobotnych – 7.645 osób uzyskało prawo do dodatku aktywizacyjnego po
podjęciu zatrudnienia - formę wsparcia nie objętą limitem wydatków Funduszu Pracy.
Dodatkowo (w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy): 32 osobom przyznano refundację
składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
W ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy w I półroczu 2013 r. na Mazowszu:

 usługi lub instrumenty rynku pracy rozpoczęło 31.733 bezrobotnych (o 11.707 osób, tj. o 58,5%
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego półrocza roku), z tego:

 staże u pracodawcy – 14.165 bezrobotnych, o 7.337 osób, tj. o 107,5% więcej
niż w poprzednim półroczu,

 szkolenia – 4.667 bezrobotnych, o 452 osoby, tj. o 10,7% więcej,
 prace społecznie-użyteczne – 3.363 bezrobotnych, o 2.403 osoby, tj. o 250,3% więcej,
 jednorazowe

środki
dla
bezrobotnych
na
podjęcie
– 2.712 bezrobotnych, o 290 osób, tj. o 9,7% mniej,

działalności

gospodarczej

 prace interwencyjne - 2.469 bezrobotnych, o 1.018 osób, tj. o 70,2% więcej,
 robót publicznych – 2.128 bezrobotnych, o 1.068 osób, tj. o 100,8% więcej,
 prace społecznie-użyteczne - 2.826 bezrobotnych, o 677 osób, tj. o 31,5% więcej,
 refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielane pracodawcom
– 1.617 bezrobotnych, o 314 osób, tj. o 16,3% mniej,

 pozostałe formy aktywizacji – 612 bezrobotnych, o 36 osób, tj. 6,3% więcej.
 utworzono 26.218 nowych miejsc pracy - o 7.417 miejsc, tj. o 39 niż w poprzednim półroczu,
w tym w ramach:
-

staży

-

prac społecznie użytecznych

14.165 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. – 6.828 miejsc),
3.251 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. – 668 miejsc),
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-

-

jednorazowych środków wypłacanych bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej
2.712 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. – 1.475 miejsc),
prac interwencyjnych
2.387 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. – 1.337 miejsc),
robót publicznych
2.081 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. – 1.000 miejsc),
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
1.617 miejsc pracy
(w I półroczu 2012 r. – 1.931 miejsc),
przygotowania zawodowego dorosłych
5 miejsc pracy
(w II półroczu 2012 r. - 0 miejsc).

 okres dofinansowania upłynął dla 7.935 miejsc zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu
Pracy, zaś po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęło 4.137 osób.
Szacunkowa efektywność programów - uwzględniająca liczbę osób podejmujących
zatrudnienie po zakończeniu programu ukształtowała się na poziomie:
69,1% przy realizacji prac interwencyjnych

(w II półroczu 2012 roku – 61,4%),

56,5% przy realizacji staży

(w II półroczu 2012 roku – 47,1%),

58,6% przy realizacji robót publicznych

(w II półroczu 2012 roku – 39,4%),

6,7% przy realizacji prac społecznie użytecznych (w II półroczu 2012 roku - 7,7%).

*)

nie dotyczy zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń.

że

Na podstawie informacji uzyskanych z miejskich i powiatowych urzędów pracy można określić,
pośród 31.733 bezrobotnych rozpoczynających w 2013 roku programy finansowane

z limitowanych wydatków Funduszu Pracy :


79,0%, tj. 25.073 bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych z limitów
określonych według algorytmu,



21,0%, tj. 6.660 bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach realizowanych w ramach
„Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3.”.
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10. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy
(MPiPS-02) – w I półroczu 2013 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 415.606,5 tys. zł
- o 115.786,9 tys. zł, tj. o 38,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Struktura wydatków Funduszu Pracy:
 60,2% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami)

- 250.365,1 tys. zł
(w II półroczu 2012 r. – 57,5%),




1,5% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych
oraz świadczeń integracyjnych

- 6.313,5 tys. zł
(w II półroczu 2012 r. – 1,6%),

36,1% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia
- 149.985,6 tys. zł
(w II półroczu 2012 r. – 38,0%),



2,2% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty
wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb
zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków
do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień)
- 8.942,3 tys. zł

(w II półroczu 2012 r. - 2,9%).
Według informacji uzyskanych z miejskich oraz powiatowych urzędów pracy województwa
mazowieckiego - w 2013 r. - w ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano 149.966.050 zł, o 71.702.836 zł,
tj. o 91,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

*)

pozycja pozostałe usługi rynku pracy ujmuje: koszty dojazdu i zakwaterowania, opiekę nad dzieckiem, badania lekarskie
- bezrobotnych nie objętych programami subsydiowanymi,

**)

pozycja inne ujmuje: jednorazowe refundacje składek na ubezpieczenie społeczne art. 47 ustawy oraz zatrudnienie wspierane.

Rozdysponowany do końca I półrocza 2013 r. - limit wydatków na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
dla województwa mazowieckiego - wynosi 365.961.800 zł, z tego:



239.896.700 zł - rozdysponowane według algorytmu,
124977.400 zł - na finansowanie „PO KL Poddziałanie 6.1.3.” (z udziałem własnym powiatu).

Po 6-ciu miesiącach 2013 r. wykorzystanie przyznanych limitów wydatków Funduszu Pracy kształtowało
się na poziomie 40,98%.

44

11. OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY
KRÓTKOTERMINOWEJ9
W I półroczu 2013 r. zarejestrowano 84.996 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę o 4.581, tj. o 5,1% mniej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, z tego: dla obywateli: Ukrainy 80.081 oświadczeń
(94,2% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), Mołdowy 2.451 (2,9%), Białorusi 1.655 (2,0%), Gruzji 437
(0,5%) oraz Rosji 372(0,4%).
Najwięcej oświadczeń zgłoszono:
na okres 3 do 6 miesięcy – 81.497 oświadczeń (95,9% ogółu zarejestrowanych oświadczeń),
dla mężczyzn – 44.732 oświadczenia (52,6%),
na zatrudnienie w: rolnictwie i pokrewnych – 60.015 oświadczeń (70,6%) oraz budownictwie
– 8.790 (10,3%)
dla osób w wieku 26 - 40 lat – 37.094 oświadczenia (43,6%),
w powiatach: płońskim – 27.568 oświadczeń (32,4% ogółu oświadczeń zgłoszonych
na Mazowszu) i grójeckim – 16.014 oświadczeń (18,8%) oraz w m.st. Warszawa – 16.463
oświadczenia (19,4%).

9

Od lutego 2009 r. - WUP w Warszawie miesięcznie monitoruje przebieg rejestracji oświadczeń pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - na podstawie
comiesięcznych meldunków nadsyłanych przez urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego
(pismo Departamentu Migracji MPiPS z dnia 4 lutego 2009 r., znak: DMI II 4032-6/JD/09).
Tabelaryczne zestawienie dotyczące monitoringu oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcom przedstawiono w Załączniku Nr 105 i 106.
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12. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń
pracowniczych
12.1. Wypłata świadczeń pracowniczych należnych od niewypłacalnego
pracodawcy
W I półroczu 2013 r. w województwie mazowieckim wypłacono ze środków FGŚP
9 042 świadczenia na rzecz pracowników niewypłacalnego pracodawcy, a tym samym nastąpił
wzrost wypłaconych świadczeń o 82,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Głównie były to:
wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy,
odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy,
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia,
ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.

Źródło: opracowanie własne

W omawianym okresie na Mazowszu największe trudności związane z niewypłacalnością mieli
przedsiębiorcy, którzy zatrudniali do 20 osób i firmy średniej wielkości (od 21 do 100 osób).
Ze środków FGŚP dokonano wypłat na rzecz
pracowników i byłych pracowników
111 niewypłacalnych pracodawców. Odmówiono wypłaty dla 95 osób, a z uwagi na braki formalne
lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania sprawy 51 osób.
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12.2. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń
Obecnie w związku z dokonanymi wypłatami świadczeń ze środków FGŚP prowadzimy
postępowania w celu odzyskania wypłaconych kwot w stosunku do 1.429 dłużników.
Od stycznia do czerwca br. kwota odzyskanych należności wraz z odsetkami kształtuje się na poziomie
1.452.857,01 zł. W oparciu o złożone wnioski dłużników, w stosunku do 6 skierowaliśmy wnioski do
Dysponenta środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty
powstałego zadłużenia. Na kwotę 14.021.568,14 zł. zostało sporządzonych i skierowanych
do Dysponenta 42 wnioski o umorzenie należności. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w I półroczu 2013 r. dokonano 17 umorzeń na łączną kwotę 5.171.755,84 zł.
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W I półroczu 2013 r. w obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:






wzrost liczby bezrobotnych – w stosunku do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych wzrosła
o 30.300 osób (o 12,0%),
wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego - w skali roku o 1,1 punktu procentowego,
utrzymujące się duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia od 36,8% w powiecie
szydłowieckim do 4,9% w m. st. Warszawa,
przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,7%),
pracujących przed rejestracją (80,3%), zamieszkałych w mieście (57,7%)
oraz mężczyzn (53,1%),



wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej ogółem (o 17,1%)
przy wzroście ofert pracy subsydiowanej (o 34,5%) oraz wzroście liczby ofert pracy
niesubsydiowanej (o 4,2%),





spadek udziału ofert pracy pochodzących z sektora prywatnego (z 76,1% zgłoszonych
w I półroczu 2012 r. do 75,9% w I półroczu 2013 r.),
wzrost o 8,8% liczby osób wyłączanych z ewidencji bezrobotnych tytułem podjęcia
zatrudnienia niesubsydiowanego,
wzrost rozpoczynających programy lub działania w ramach promocji zatrudnienia
o 49,1%,




wzrost o 58,5% liczby osób rozpoczynających aktywizację w ramach limitowanych
środków Funduszu Pracy,
obniżenie w ramach limitu wydatków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia o 38,6%.

Sporządzono w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Warszawa, listopad 2013 r.
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