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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 września 2014 r. zarejestrowanych było 254.642 bezrobotnych, w tym 123.386 kobiet 

(48,5%). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 51.256 osób i Radom – 19.009 

osób oraz w powiatach: radomskim – 15.148 osób i wołomińskim – 11.930 osób. Najmniejsza liczba 

bezrobotnych wystąpiła w powiatach: łosickim – 1.592 osoby, białobrzeskim – 1.717 osób, lipskim – 2.296 

osób, grodziskim – 2.300 osób, sokołowskim – 2.569 osób, zwoleńskim – 2.851 osób oraz grójeckim  

– 2.931 osób. 

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 27.818 osób, z ewidencji 

wyłączono 31.202 osoby, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy –  16.001 osób – 51,3% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 9.104 osoby – 29,2% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.603 osoby – 5,1% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcia stażu – 1.370 osób – 4,4% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcia szkolenia – 639 osób – 2,0% odpływu z bezrobocia, 

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

– 517 osób – 1,7% odpływu z bezrobocia. 

 

 

 Wybrane kategorie bezrobotnych  
 

  Wyszczególnienie 
wrzesień 
2013 r. 

Udział  
% 

sierpień 
2014 r. 

Udział 
% 

wrzesień 
2014 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 281 048 100,0 258 026 100,0 254 642 100,0 

w tym: 

Kobiety 135 373 48,2 125 061 48,5 123 386 48,5 

Mężczyźni 145 675 51,8 132 965 51,5 131 256 51,5 

Poprzednio pracujący 222 709 79,2 207 620 80,5 203 492 79,9 

Dotychczas nie pracujący 58 339 20,8 50 406 19,5 51 150 20,1 

Zamieszkali na wsi 119 456 42,5 109 054 42,3 108 291 42,5 

Z prawem do zasiłku 40 021 14,2 33 316 12,9 32 209 12,6 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 16 589 5,9 15 516 6,0 15 282 6,0 

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

12 995 
4,6 

8 166 3,2 10 401 4,1 

Cudzoziemcy 1 127 0,4 1 199 0,5 1 188 0,5 
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W końcu września 2014 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 59,5% ogółu bezrobotnych (151.490 osób),
1
 

 bez wykształcenia średniego – 51,2% ogółu bezrobotnych (130.438 osób), 

 bez kwalifikacji zawodowych – 33,9% ogółu bezrobotnych (86.337 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 26,8% ogółu bezrobotnych (68.231 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 26,1% ogółu bezrobotnych (66.404 osoby), 

 do 25 roku życia – 15,8% ogółu bezrobotnych (40.359 osób), 

 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 10,3% ogółu bezrobotnych (26.135 

osób),  

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

(19.546 osób), 

 niepełnosprawne – 4,0% ogółu bezrobotnych (10.277 osób). 

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

bezrobotnych (4.811 osób), 

 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,1% ogółu bezrobotnych (131 osób). 

 
 
We wrześniu 2014 r. urzędy pracy pozyskały 12.937 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, w tym 592 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy 

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy  

Październik 2014r. 

                                                           
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 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) 


