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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 marca 2013 r. liczba bezrobotnych wyniosła 296.752 osoby, w tym 137.300 kobiet (46,2%). 

 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 54.834 osoby i Radom – 22.415 

osób oraz w powiatach: radomskim – 17.725 osób i wołomińskim – 12.895 osób. Najmniejsza liczba 

bezrobotnych wystąpiła w powiatach: łosickim – 2.035 osób, białobrzeskim – 2.419 osób, sokołowskim  

– 2.783 osoby, grodziskim – 2.807 osób oraz lipskim – 2.828 osób. 

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 24.998 bezrobotnych, z ewidencji 

bezrobotnych wyłączono 24.846 osób, w tym z powodu: 

 

 podjęcia pracy – 10.605 osób – 42,7% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 6.410 osób – 25,8% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 3.394 osoby – 13,6% odpływu z bezrobocia.  

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 983 osoby – 4,0% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej – 772 osoby – 3,1% odpływu z bezrobocia, 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 
 

  Wyszczególnienie 
marzec 
2012 r. 

Udział  
% 

luty 
2013 r. 

Udział 
% 

marzec 
2013 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 265 762 100,0 296 600 100,0 296 752 100,0 

w tym: 

Kobiety 127 037 47,8 138 214 46,6 137 300 46,2 

Mężczyźni 138 725 52,2 158 386 53,4 159 452 53,8 

Poprzednio pracujący 210 684 79,3 237 684 80,1 238 875 80,5 

Dotychczas nie pracujący 55 078 20,7 58 916 19,8 57 877 19,5 

Zamieszkali na wsi 116 771 43,9 129 331 43,6 128 374 43,3 

Z prawem do zasiłku 43 702 16,4 50 795 17,1 50 429 17,0 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 10 386 3,9 15 360 5,2 15 991 5,4 

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

14 784 5,6 15 982 5,4 15 342 5,2 

Cudzoziemcy 896 0,3 1 045 0,4 1 068 0,4 
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W końcu marca 2013 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 bez wykształcenia średniego – 53,0% ogółu bezrobotnych (157.318 osób), 

 długotrwale bezrobotne – 50,9% ogółu bezrobotnych (150.985 osób),
1
 

 bez kwalifikacji zawodowych – 32,4% ogółu bezrobotnych (96.166 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 25,5% ogółu bezrobotnych (75.621 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 24,2% ogółu bezrobotnych (71.958 osób), 

 do 25 roku życia – 17,6% ogółu bezrobotnych (52.131 osób), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,7% ogółu bezrobotnych (25.895 osób),  

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,7% ogółu bezrobotnych  

(19.997 osób), 

 niepełnosprawne - 3,6% ogółu bezrobotnych (10.545 osób). 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,6% ogółu bezrobotnych 

(4.774 osoby), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (129 osób). 

 
 
W marcu 2013 r. urzędy pracy pozyskały 9.761 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, w tym 594 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

 

 

Planowane zwolnienia 

W lutym 2013 r. - 20 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 4 pracodawców więcej  

jak w poprzednim miesiącu oraz o 5 pracodawców więcej niż w lutym 2012 r.).  

Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 5.533 osób (o 1.988 osób więcej niż w poprzednim 

miesiącu oraz o 3.031 osoby więcej niż w lutym 2012 r.). 

Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: bankowej, 

ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, dystrybucji prasy i poligraficznej  

W lutym 2013 r. - 32 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (tyle samo co  

w poprzednim miesiącu oraz o 10 pracodawców więcej niż w lutym 2012 r.).  

Redukcją zatrudnienia zostało objętych 866 osób (o 131 osób mniej niż w poprzednim miesiącu 

oraz o 366 osób więcej niż w lutym 2012 r.).  

Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar 

zwolnień grupowych do właściwego ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy.   

W związku z powyższy, liczba osób przewidzianych do zwolnienia jak również zwolnionych może być 

nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego z uwagi na planowane zwolnienia lub 

dokonywane zwolnienia w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa 

mazowieckiego. 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Kwiecień 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.) 


