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Wstępna informacja o rynku pracy  

w województwie mazowieckim  
- opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy  

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy 
 
 

 

 

Na koniec października 2013 r. liczba bezrobotnych wyniosła 278.357 osób, w tym 133.725 kobiet 

(48,0%). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 55.312 osób i Radom – 20.646 

osób oraz w powiatach: radomskim – 16.297 osób i wołomińskim – 12.804 osoby. Najmniejsza liczba 

bezrobotnych wystąpiła w powiatach: łosickim – 1.797 osób, białobrzeskim – 2.042 osoby, lipskim – 2.537 

osób,  grodziskim – 2.540 osób oraz sokołowskim – 2.726 osób.  

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 26.884 osoby, z ewidencji 

wyłączono 29.575 osób, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy –  14.252 osoby – 48,2% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.791 osób – 29,7% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.228 osób – 4,2% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 1.143 osoby – 3,9% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie szkolenia – 824 osoby – 2,8% odpływu z bezrobocia, 

 odmowa bez uzasadnionej przyczyny  przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy – 520 osób – 1,8% odpływu z bezrobocia. 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
 

  Wyszczególnienie 
październik 

2012 r. 
Udział  

% 
wrzesień 
2013 r. 

Udział 
% 

październik 
2013 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 259 440 100,0 281 048 100,0 278 357 100,0 

w tym: 

Kobiety 126 933 48,9 135 373 48,2 133 725 48,0 

Mężczyźni 132 507 51,1 145 675 51,8 144.632 52,0 

Poprzednio pracujący 204 543 78,8 222 709 79,2 220 989 79,4 

Dotychczas nie pracujący 54 897 21,2 58 339 20,8 57 368 20,6 

Zamieszkali na wsi 111 937 43,1 119 456 42,5 118 631 42,6 

Z prawem do zasiłku 41 514 16,0 40 021 14,2 38 973 14,0 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 11 309 4,4 16 589 5,9 16 599 6,0 

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

13 459 
5,2 

12 995 4,6 13 400 4,8 

Cudzoziemcy 922 0,4 1 095 0,4 1 136 0,4 
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W końcu października 2013 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 54,4% ogółu bezrobotnych (151.290 osób),
1
 

 bez wykształcenia średniego – 51,6% ogółu bezrobotnych (143.531 osób), 

 bez kwalifikacji zawodowych – 33,3% ogółu bezrobotnych (92.730 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 26,4% ogółu bezrobotnych (73.383 osoby), 

 powyżej 50 roku życia – 25,3% ogółu bezrobotnych (70.482 osoby), 

 do 25 roku życia – 17,5% ogółu bezrobotnych (48.734 osoby), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 9,5% ogółu bezrobotnych (26.329 

osób),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 7,3% ogółu bezrobotnych  

(20.246 osób), 

 niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych (10.364 osoby). 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 1,7% ogółu 

bezrobotnych 

(4.684 osoby), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,1% ogółu bezrobotnych (125 osób). 

 
 
W październiku 2013 r. urzędy pracy pozyskały 8.763 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej, w tym 595 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Listopad 2013r. 

                                                           
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.) 


