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33%
przedsiębiorców deklaruje 
zwiększenie zatrudnienia w swojej 
firmie w I półroczu 2017

34%
przedsiębiorców planuje zwiększenie 
wynagrodzeń w swojej firmie               
w I półroczu 2017

64%
pozytywnie ocenia aktualną 
sytuację finansową swojej 
firmy 

Plany pracodawców z województwa mazowieckiego

Źródło: Badanie „Plany Pracodawców”, TNS na zlecenie Instytutu Badawczego Randstad, od 18.01.2017 do 09.02.2017, próba: 173 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
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Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw 

Przeciętne zatrudnienie według sektora przedsiębiorstw       
w województwie mazowieckim

XII 2016 (w tys.)

1404,5

XII 2015 (w tys.)

1365,5

W grudniu 2016 roku przeciętne zatrudnienie 
w województwie mazowieckim wzrosło o 39 tys. osób, 
tj. o 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu  
w ubiegłym roku. W relacji do poprzedniego miesiąca 
odnotowano wzrost liczby osób zatrudnionych o 3,2 tys. 
(listopad 2016).

W porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrost 
zatrudnienia na Mazowszu odnotowano w sektorze: 

• działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej             
(o 5,2%), 
• administrowania i działalności wspierającej (o 4,3%),
• informacji i komunikacji (o 3,7%),
• transportu i gospodarki magazynowej (o 3,3%),
• przemysłu (o 2,7%),
• handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,3%), 
• budownictwa (o 0,6%),
• oraz obsługi rynku nieruchomości (o 0,5%).

W całym 2016 roku poziom zatrudnienia w województwie 
mazowieckim wyniósł 1390,0 tys. i wzrósł tym samym o 
2,7% w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: Opracowanie GUS: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego (grudzień 2015 i 2016)                                             
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Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

IV kwartał 
2016

W grudniu 2016 roku w województwie mazowieckim pojawiło się łącznie 13 654 ofert pracy. W tym czasie na jedną 
ofertę pracy przypadało 31 osób bezrobotnych.

Łącznie, od października do grudnia 2016 roku urzędy pracy na Mazowszu dysponowały 48 375 ofertami wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W IV kwartale 2016 roku w województwie mazowieckim do urzędów 
pracy wpłynęło więcej o 11 900 ofert pracy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Porównanie liczby ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca                                   
w IV kwartale 2016 i 2015 roku

Źródło: Opracowanie GUS: komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego (grudzień 2016 r.)
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Zapotrzebowanie na pracowników
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Prognozowane zatrudnienie w województwie 
mazowieckim w latach 2015- 2020 
(liczba pracujących w tys.)

Źródło: Opracowanie: np.prognozowaniezatrudnienia.pl (W projekcie prognozowaniu podlegała liczba pracujących zgodnie z definicją BAEL)

W województwie mazowieckim wzrost zatrudnienia przewiduje się w grupie: 
- specjalistów (699,30 tys. osób pracujących w 2016 r. i 817,87 tys. w 2022 r.),
- techników i innego średniego personelu (314,53 tys. osób pracujących w 2016 r. 
i 318,96 tys. w 2022 r.),
- operatorów i monterów maszyn i urządzeń (200,41 tys. osób pracujących w 2016 r.           
i 203,41 tys. w 2022 r.).

Spadek zatrudnienia prognozowano w następujących grupach zawodowych:
- rolników, ogrodników, leśników i rybaków (198,85 tys. osób pracujących w 2016 r.          
i 158,42 tys. w 2022 r.),
- pracowników biurowych (180,57 tys. osób pracujących w 2016 r. i 161,60 tys. w 2022 r.),
- robotników przemysłowych i rzemieślników (243,00 tys. osób pracujących w 2016 r.          
i 226,41 tys. w 2022 r.),
- pracowników przy pracach prostych (153,17 tys. osób pracujących w 2016 r. i 150,12 
tys. w 2022 r.),
- pracowników usług osobistych i sprzedawców (282,28 tys. osób pracujących w 2016 r.      
i 279,33 tys. w 2022 r.),
- przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (188,89 tys. 
osób pracujących w 2016 r. i 187,74 tys. w 2022 r.).



Zawody nadwyżkowe i deficytowe – prognoza na 2017 rok

Wysokie zapotrzebowanie i małą dostępność pracowników                               
o odpowiednich kwalifikacjach w 2017 roku na Mazowszu prognozuje się                  
m.in. w zawodach:

Wśród zawodów nadwyżkowych wyróżniono: 

operatorów i monterów maszyn i urządzeń (kierowcy autobusów, kierowcy 
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych)

specjalistów (ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, 
specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia)

pracowników przemysłowych i rzemieślników (spawacze)

pracowników usług i sprzedawców (fryzjerzy, kucharze)

specjalistów (pielęgniarki i położne)

Źródło: www.barometrzawodów.pl „Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. 
Badanie ma charakter jakościowy i powstało w trakcie dyskusji grupowej („panel ekspertów”) na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

DEFINICJE:

Zawody deficytowe - wysokie zapotrzebowanie na pracowników przy 
równoczesnej niskiej podaży pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
Zawody nadwyżkowe – niskie zapotrzebowanie na pracowników oraz 
wysoki odsetek pracowników spełniających wymagania pracodawców



Dane o bezrobociu w województwie mazowieckim

(porównanie danych w czasie)

województwo 
mazowieckie

7,2%

Warszawa

2,8%

Źródło: opracowanie GUS: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim 
w latach 2015 i 2016 (dane w %)

W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia 
w województwie mazowieckim wyniosła 7,2%                 
i była o 1,1 p.p. niższa niż odnotowany w tym 
okresie wskaźnik bezrobocia w Polsce (8,3%). Pod 
względem wielkości stopy bezrobocia Mazowieckie 
zajmuje 4 miejsce w porównaniu do 
pozostałych województw w Polsce.

W porównaniu do grudnia ubiegłego roku 
wskaźnik bezrobocia na Mazowszu zmniejszył 
się o 1,2 p.p. W relacji do bezpośrednio 
poprzedzającego go miesiąca, tj. listopada 2016 
roku zwiększył się o 0,1 p.p.
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Dane o bezrobociu w województwie mazowieckim w podziale na powiaty 

(grudzień 2016)

województwo 
mazowieckie

7,2%

Warszawa

2,8%

Źródło: opracowanie GUS: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 
Źródło: Mapa: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=8&id_p=&id_g

Stosunkowo najwyższa stopa 
bezrobocia wystąpiła:

• w powiecie szydłowieckim (28,8%), 
• radomskim (22,5%),  
• oraz przysuskim (21,9%).

Najniższą stopę bezrobocia                        
w odnotowano:

• w Warszawie (2,8%), 
• powiecie warszawskim zachodnim (3,2%) 
• oraz grójeckim (3,4%). 
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Dane o bezrobociu w Warszawie

(porównanie danych w czasie)

województwo 
mazowieckie

7,2%

Warszawa

2,8%

Źródło: opracowanie GUS: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Warszawa 
w latach 2015 i 2016 (dane w %)

W grudniu 2016 roku stopa bezrobocia w Warszawie 
wyniosła 2,8%. Oznacza to, że jej wartość obniżyła 
się o 0,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 
w 2015 roku i utrzymała się na tym samym poziomie 
w relacji do poprzedzającego go miesiąca bieżącego 
roku (tj. listopad 2016).

Warszawa jest jednym z czterech miast 
wojewódzkich, gdzie odnotowano najniższą stopę 
bezrobocia w Polsce. 

W grudniu 2016 roku niższy niż w stolicy 
województwa mazowieckiego wskaźnik bezrobocia 
wystąpił jedynie w Poznaniu (o 0,9 p.p.). Taką samą 
stopę bezrobocia, jak w Warszawie odnotowano            
w Katowicach.
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Struktura bezrobocia 

(grudzień 2016)

Bezrobotni 
według poziomu wykształcenia

Bezrobotni 
według czasu pozostawania bez pracy
w województwie mazowieckim

Wśród bezrobotnych z województwa mazowieckiego największą grupę stanowią 
osoby pozostające bez pracy dłużej niż 2 lata (28,3%). 

Najmniej, 8,4% ogółu osób bezrobotnych uzyskało zatrudnienie w ciągu 
jednego miesiąca.

Województwo 
mazowieckie

Wyższe 29 172

Policealne i średnie 
zawodowe 41 032

Średnie 
ogólnokształcące 21 217

Zasadnicze 
zawodowe 45 582

Gimnazjalne i niższe 51 907

Najwyższy odsetek osób bezrobotnych stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego              
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (27,5% osób). Grupa osób bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem na Mazowszu liczy 15,4%. 

Źródło: Opracowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: Statystyki strukturalne grudzień 2016 r.
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Sytuacja rynkowa - inwestycje 

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: Raport. Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2015, 

W obszarze województwa mazowieckiego mieści się pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych, Łódzka, 
Starachowicka, Suwalska, Tarnobrzeska i Warmińsko- Mazurska.
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Płock, Pruszków, Raciąż, Sochaczew, Żyrardów) 

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Iłża, Szydłowiec))

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Małkinia Górna)

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Mińsk Mazowiecki, Nowe Miasto nad Pilicą, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Pionki, 
Przasnysz, Radom, Siedlce, Siedlce, Siedlce, Węgrów, Wyszków, Pionki)

Warmińsko- Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Ciechanów, Ciechanów, Mlawa, Ostrołęka, Płońsk, Zakroczym)

Na terenie Mazowsza działa m.in. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.



Sytuacja rynkowa - inwestycje 

Z danych opublikowanych przez Polską Agencję 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że łączną 
wartość wszystkich aktualnie prowadzonych 
inwestycji w Polsce (bilans 2015) szacuje się na 
4,2 mln euro. W związku z tymi inwestycjami 
prognozuje się utworzenie 35 417 nowych miejsc 
pracy.

Wśród obecnie realizowanych inwestycji najwięcej firm 
pochodzi z sektora nowoczesnych usług dla biznesu 
oraz motoryzacyjnego. 

W pierwszym z wymienionych sektorów planowane jest 
utworzenie 10 985 nowych miejsc pracy, a w branży 
motoryzacyjnej łącznie 7 821. Wśród obecnie 
prowadzonych inwestycji w Polsce dominują również 
firmy z sektora: IT, branży badawczo rozwojowej                          
i lotnictwa oraz sektora spożywczego.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: Raport. Investing in Poland 2016,
www.paiz.gov.pl

Główni inwestorzy w województwie mazowieckim / perspektywy 
zatrudnienia:

� Goldman Sachs (usługi bankowe)

� Grand Medical Poland (branża farmaceutyczna)

� Linklaters (doradztwo prawne)

� Medtronic (producent urządzeń medycznych)

� Moneygram (przekazy pieniężne)

� RBS (usługi bankowe)

� Steva Group (produkcja części i akcesoriów 
do pojazdów silnikowych)



Potencjał edukacyjny

280 732
studentów

71 364
absolwentów

100
szkół wyższych

Do końca listopada 2015 roku w województwie mazowieckim odnotowano blisko        
281 tys. studentów, co stanowi 20% wszystkich osób kształcących się               
w Polsce. 

Stosunkowo wysoki odsetek studentów odnotowano m.in. na Uniwersytecie 
Warszawskim (44 848).

Na studiach stacjonarnych w województwie mazowieckim uczyło się 
łącznie 58% osób, a w trybie niestacjonarnym kształciło się 42% studentów.

W roku akademickim 2014/2015 w Mazowieckim odnotowano 71,3 tys. 
absolwentów, z czego 64% stanowiły kobiety.

Źródło: Opracowanie GUS: Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego (stan w końcu 30.XI.2015)
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Studenci szkół wyższych z podziałem na poziom 
kształcenia (stan na koniec listopada 2015)

studia pierwszego stopnia
studia magisterskie jednolite
studia drugiego stopnia
studenci po ostatnim roku studiów bez egzaminu



Dane o wynagrodzeniu w województwie mazowieckim

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie                  
w sektorze przedsiębiorstw 
w województwie mazowieckim w ciągu roku 
wzrosło o 198,02 zł (porównanie stawek 
oferowanych w grudniu 2015 i 2016 roku).

W województwie mazowieckim oferowane    
są najwyższe płace w Polsce.

Różnica między stawkami oferowanymi                
na Mazowszu, a płacami uzyskiwanymi          
w województwie, gdzie odnotowano 
najniższe przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w Polsce (Świętokrzyskie)              
wynosi 1 680,53 zł.

W całym 2016 roku przeciętne miesięczne 
płace w województwie mazowieckim 
utrzymały się na poziomie 5 165,96 zł 
brutto i wzrosły o 3,5% w relacji do 
analogicznego okresu w poprzednim roku.

5 433,51 zł
XII 2016,                
woj. mazowieckie

Źródło: Opracowanie GUS: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw z podziałem na województwa (grudzień 
2016)



Dane o wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw 

informacja
i komunikacja

najwyższe przeciętne 
wynagrodzenie 

Źródło: Opracowanie GUS: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 

administrowanie                
i działalność 
wspierająca

najniższe przeciętne 
wynagrodzenie

W grudniu 2016 roku w porównaniu do analogicznego 
okresu w poprzednim roku wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia brutto zaobserwowano m.in. w:
• administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,7%),
• zakwaterowaniu i gastronomii (o 8%), 
• handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 5,4%),
• transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,4%), 
• budownictwie (o 4,9%),
• obsłudze rynku nieruchomości (o 4,1%)
• informacji i komunikacji (o 3,6%),
• oraz przemyśle (o 1,1%).

Obniżenie wysokości płac nastąpiło w sektorze 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej          
(o 0,6%).

Różnica między najwyższym, a najniższym przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem brutto (grudzień 2016)        
w wybranych sektorach przedsiębiorstw w województwie 
mazowieckim wynosi 4 760,07 zł.
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Administrowanie i działalność
wspierająca

Zakwaterowanie i gastronomia

Transport i gospodarka
magazynowa

Przemysł

Handel, naprawa samochodów

Budownictwo

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

Informacja i komunikacja

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw w województwie 
mazowieckim (grudzień 2016)



Zachęcamy do kontaktu!
E: izabela.mikulska-pysiak@randstad.pl
T: 501 333 825


