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Wstępna dane o rynku pracy  

w województwie mazowieckim  
- opracowanie Zespół ds. Statystyk 

 
 

 

Na koniec stycznia 2015 r. liczba bezrobotnych wyniosła 260.317 osób, w tym 123.923 kobiety 

(47,6%). 

Największa liczba bezrobotnych wystąpiła w miastach: Warszawa – 50.006 osób i Radom – 19.021 

osób oraz w powiatach: radomskim – 15.381 osób i wołomińskim – 11.934 osoby. Najmniejsza liczba 

bezrobotnych wystąpiła w powiatach: łosickim – 1.934 osoby, białobrzeskim – 1.944 osoby, grodziskim  

– 2.312 osób, lipskim – 2.712 osób, sokołowskim – 2.818 osób oraz grójeckim – 2.885 osób. 

Do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 28.603 osoby, z ewidencji 

wyłączono 18.063 osoby, w tym z powodu: 

 podjęcia pracy –  8.696 osób – 48,1% odpływu z bezrobocia,                                                                                                                             

 niepotwierdzenia gotowości do pracy – 5.560 osób – 30,8% odpływu z bezrobocia, 

 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.352 osoby – 7,5% odpływu z bezrobocia, 

 rozpoczęcie stażu – 383 osoby – 2,1% odpływu z bezrobocia, 

 

Wybrane kategorie bezrobotnych 

 

  Wyszczególnienie 
styczeń 
2014 r. 

Udział % 
grudzień 
2014 r. 

Udział 
% 

styczeń 
2015 r. 

Udział 
% 

Bezrobotni ogółem 295 264 100,0 249 777 100,0 260 317 100,0 

w tym: 

Kobiety 138 211 46,8 119 509 47,8 123 923 47,6 

Mężczyźni 157 053 53,2 130 268 52,2 136 394 52,4 

Poprzednio pracujący 236 501 80,1 201 784 80,8 211 504 81,2 

Dotychczas nie pracujący 58 763 19,9 47 993 19,2 48 813 18,8 

Zamieszkali na wsi 128 030 43,4 107 807 43,2 112 983 43,4 

Z prawem do zasiłku 40 692 13,8 32 831 13,1 35 336 13,6 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 17 149 5,8 14 802 5,9 15 256 5,9 

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

14 840 5,0 10 034 4,0 10 660 4,1 

Cudzoziemcy 1 185 0,4 1 138 0,5 1 168 0,4 
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W końcu stycznia 2015 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: 

 długotrwale bezrobotne – 58,5% ogółu bezrobotnych (152.205 osób),
1
 

 do 30 roku życia – 29,4% ogółu bezrobotnych (76.466 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 27,2% ogółu bezrobotnych (70.772 osoby), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia– 12,5% ogółu bezrobotnych (32.478 osób),  

 niepełnosprawne – 4,1% ogółu bezrobotnych (10.671 osób), 

 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,8% ogółu bezrobotnych (2.023 osoby), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych 

(181 osób). 

 
 
W styczniu 2015 r. urzędy pracy pozyskały 9.475 wolnych miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej, w tym 584 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.  

                                                           
1
 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy 

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 

zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r. Nr 69, poz. 674 z późn. zm.) 


